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التهاب الجيوب األنفية قد يفقدنا النظر
الدكتورة أسماء يحيى :استنشاق البخار وشرب السوائل يخفف األعراض
فصل الربيع موسم انتشار مرض الجيوب األنفية

حوار

ندا محمود خليفه

أعراض التهاب الجيوب األنفية عديدة وغالبًا ما يتم الخلط
بني نزلة الربد الشديدة والتهاب الجيوب األنفية ،حيث
تتشابه العديد من األعراض ،مبا يف ذلك الصداع أو آالم الوجه
وسيالن األنف واحتقان األنف ،عىل عكس نزالت الربد ،قد
تكون أعراض التهاب الجيوب األنفية ناجمة عن
عدوى بكتريية وهذا ما يتطلب العالج باملضادات
الحيوية.م
التقينا الدكتورة أسامء يحيى أحمد ،املتخصصة يف
عالج أمراض األنف واألذن مبستشفى أبو قري
باإلسكندرية ،والحاصة عىل ماجستري األنف
واألذن من جامعة شبني ،لتحدثنا عن التهاب
الجيوب األنفية ،وطرق الوقاية منها.س
وإىل نص الحوار:س
كيف يحدد املريض أنه مصاب بالتهاب الجيوب
األنفية؟
مريض الجيوب األنفية ،دامئا يشعر بصداع
مستمر ويزداد بشدة عند االنحناء لألمام أو
الركوع ،فضال عن الرشح والعطس باألنف ،وأحيانا
انسداد واحتقان األنف ،مام يؤثر عىل حاسة
الشم وتبدأ اإلفرازات يف النزول من األنف بصورة
مستمرة.س
أصعب توقيت عىل مرىض الجيوب األنفية؟
فرتة الصباح هي األصعب بسبب تراكم اإلفرازات
يف الليل باألغشية املخاطية والحلق ،وبالتايل األمل
يزداد يف الصباح بشكل كبري خاصة إذا حدث مجهود من
املريض.ن
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هل هناك توقيت معني ينترش فيه التهاب الجيوب األنفية؟
بالطبع ..فالتهاب الجيوب األنفية يحدث بشكل كبري يف
فصل الربيع وذلك بسبب حبوب اللقاح املنترشة يف الجو
لتكاثر النباتات وبالتايل زيادة الروائح.ن

مباذا تنصحني مرىض الجيوب األنفية؟
عليهم تجنب التعرض للهواء البارد ،واألماكن التي يكرث بها
األشجار والنباتات التي يكرث بها حبوب اللقاح ،وأيضا عليهم

تجنب التدخني ،واإلكثار من رشب املاء ،واستنشاق الهواء
الساخن ،وغسل األنف مبحلول ملحي إلزالة اإلفرازات،
وارتداء املاسك عند الخروج من املنزل.س
ماذا يفعل العاملون يف املزارع ويصابون بهذا املرض؟
عليهم ارتداء املاسك بصفة مستمرة ،والتقليل
من توقيت عملهم ،واستخدام بعض األدوية
املساعدة يف تقليل االلتهاب.س
ما هي أشهر األدوية املستخدمة؟
األدوية املستخدمة تتمثل يف مضادات االحتقان،
ومسكن قوي مثل الربوفني ،وإزالة أي إفرازات
أو صديد ،واستخدام الكورتيزون يف الحاالت
الصعبة ،والراحة التامة باملنزل ،والنوم املستمر،
ورشب السوائل الدافية واستنشاق البخار
الدافئ.س
هل هناك أدوية للوقاية؟
بالطبع يستطيع املريض استخدام بخاخ
كورتيزون أو أدوية الحساسية للوقاية.س
هل التهاب الجيوب األنفية ورايث أو مناعي؟
التهاب الجيوب األنفية مرض مناعي.س
التدخني هل يؤثر عىل التهاب الجيوب األنفية؟
نعم  ..التدخني له آثار سلبية عىل املريض ويزيد
من األعراض وخطورتها ويؤثر عىل األغشية
املخاطية لألنف والفم.س
الجيوب األنفية تؤثر عىل النظر؟
بالطبع يحدث تأثري كبري عىل النظر ويسبب التهاب الجيوب
األنفية احمرارا بالعني وقد تؤدي الحاالت الخطرية لفقدان
مؤقت للنظر بسبب النشاط البكتريي.س
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استشاري جراحة العيون :إهمال مريض السكر للعالج
يضر بالشبكية
الحداثة والتطوير يف مجال األجهزة الطبية وخاصة أمراض العيون ،جعلت عمليات عالج القرنية وتصحيح اإلبصار وزرع العدسات وغريها يف غاية
السهولة والدقة واألمان.س
خالل السطور التالية تحدثنا مع الدكتور عمرو الباز استشاري طب وجراحة العيون ،والحاصل عىل الدكتوراه من جامعة اإلسكندرية ،وزميل بجامعة
لودفيج ماكسيمليان يف ميونخ بأملانيا ،عن أمراض العيون وعالج القرنية ،والقرنية املخروطية ،وتصحيح اإلبصار ،وزرع العدسات.س

كبار السن األكثر عرضة
ألمراض المياه البيضاء

يف البداية نريد أن نتعرف عىل أمراض العيون الشائعة؟
تعد أمراض عيوب اإلبصار يف العموم ونقص درجات النظر
إىل قرص وطول النظر ،وأيضا االستجامتزم من األمراض
الشائعة يف العيون ،ومن كرثة انتشارهم أصبحنا ال نعتربهم
أمراض باإلضافة إىل املياه البيضاء التي تصيب أغلب من هم
أكرب من  50عاما ،ولها أيضا أسباب أخرى مثل مرض السكري
وأدوية الكورتيزون وعوامل كثرية النتشارها.س
هل الزغللة والصداع من أعراض أمراض العيون؟
بالفعل هناك ارتباط قوي بينهم ،باألخص أمراض عيوب
اإلبصار فهي املسبب األكرب للزغللة يف بعض األحيان ،أما
بالنسبة للصداع فهو عرض لعديد من األمراض ،ولكنه مرتبط
بطول النظر بشكل كبري ،وأغلب األوقات وملن هم يف سن
 40عاما وأكرث ،ويف بعض األحيان نقوم بتوجيه املريض إىل
أطباء متخصصني يف طب املخ واألعصاب بعد كشف دقيق
لقاع العني وتحديد أسباب أعراض مثل الصداع النصفي
واملزمن.س
ماهي الشبكية ووظيفتها؟
لو نظرنا لترشيح العني فالشبكية تعد هي مثل الكامريا
القدمية ولكن بشكل متطور جدا فهي التي تستقبل الصورة
يف العني ثم ترسلها إىل املخ عن طريق العصب البرصي.س
ماهي أمراض الشبكية؟
أمراض وإصابات الشبكية تأيت يف عدة أشكال مثل
االرتشاحات ،والنزيف ،وتراكم الدهون ،وانفصال الشبكية،

وهي من الحاالت الطبية الطارئة التي تستدعي تدخل طبي
رسيع ،والتي قد تؤدي إىل فقدان البرص ،ومن أكرث األمراض
التي قد تؤدي إىل إصابة الشبكية هي مرض السكري ،وللحد
من الخطر واإلصابة يجب انتظام ومتابعة املريض الدائم كل
 6شهور مع الطبيب املختص ،ويجب أن يكون معدل السكر
منتظم دامئا ،ألنه إذا زاد السكر أو نقص بسبب إهامل
املريض تزيد نسبة الخطورة واإلرضار بشبكية العني.س
للشبكية طرق عالج كثرية ما هي؟
تأثر الشبكية بشكل كبري يجعل املريض يف حاجة إىل عملية
باستخدام الليز وحقن املريض يف العني بعدة أدوية وأحيانا
حقن املريض فقط ،ويف بعض األحيان يكون املريض وصل
إىل مراحل متأخرة تصل إىل تلف تستدعي عملية إزالة
جسم زجاجي.س
ماهو الليزك وتطورة بشكل كبري ف الفرته االخريه؟
السبب يف اخرتاع الليزك من اجل االستغناء عن النظارة
والرؤية بشكل واضح وطبيعي جدا بدونها وايضا
تصحيح عيوب االبصار وهو عباره عن ليزر يساوي ارقام
القرانية باالرقام الطبيعية عن طريق ادخال االرقام
علية حسب الحالة ،وتطور بشكل كبري من لستخرام
رشيحة مبرشط طبي اىل رشيحة ارفع وادق اىل استخدام
الليزر بشكل كامل وجعلة يستطيع الوصول اىل اطراف
القرانية بدون رشيحة اىل ثم اخر التطورات هي
االعتامد عىل بصمة العني ويقوم الجهاز
بتصحيح كل االرقام يف كل القرانية.

كيف تتم عملية الليزك ؟
يف البدايم نقوم بتجهيز قرانية املريض الستقبال الرشيحة
ونقوم بتجهيز الرشيحة التي كانت تتم باملرشط الجراحي او
استخدام الليزر لعالج ومساواه ارقام القرانية مع االرقام
الطبيعية وذلك نستخدمة مع املرىض املصابني بعيوب ذات
ارقام ضعية اي لها تاثري كبري عىل العني ،وايضا هناك طريقة
تعتمر عىل خدش سطح القرانية بدون اي استخدام
للرشيحة ثم جعل الليزر يقوم بدورة يف تصحيح االرقام
وترك سطح القرانية لينمو مره اخرى خالل  4او  5ايام
ويدعى ليزك سطحي وهو اكرث امانا ولكن لها عده عيوب ال
.نفع له مع االرقام العالية ويسبب وجع ليومان بعد العملية
الفئات التي ال يتناسب مع عملية الليزك ؟
من عوامل امان الليزك ان الفحص يوضع كل عوامل التي
توضح هل سيستجيب املريض بالليزك ام ال ثم نقوم من
الفحص نوجة املريض اىل نوع الليزك الذي يناسبه من
تطورات الليزر ،لذلك فكل نوع له عوامل واعراض معينة
التنفع مع مريض اخر حتى فمن املمكن ان تختلف العني
عن االخرى يف احتياجاتها والليزك الذي يناسبها.س
ما هي بدائل الليزك؟
هو ترك القرانية نهائيا وعمل عملية تصحيحية لعدسة العني
نفسها سواء االستبدال والزرع بانوارع وتطورات العدسات
واختالفاتها ،وهناك ايضا للسن الصغري او االرقام الكبريه من
املمكن زرع عدسة فوق االخرى وهذه تعد ميزة وتطور
كبري.س

حوار
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س تخصص يهرب منه طالب
كلية الطب
حوار

ندى يارس

من منا ال يخاف هذه اللحظة ،حتى مبجرد الحديث عنها يصيبنا
بالذعر" ..التخدير" قبل العمليات يشعرنا بالرهبة أكرث من العملية
نفسها ،وذلك بسبب جهلنا بهذه املرحلة الهامة والفارقة يف األمر
بأكمله وللتعرف عيل هذا التخصص واإلجابة عن كثري من التساؤالت
لدى البعض ،تحدثنا مع األستاذ الدكتور طارق عاطف مدير مستشفي
الشاطبي الجامعي باإلسكندرية ،ورئيس قسم التخدير يف جامعة
اإلسكندرية سابقا.س

د .طارق عاطف :ال
يوجد ما يسمى بـ «جرعة
مخدر زائدة»  ..والسن
والوزن والحالة الصحية
هم المقياس
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يف البداية نريد أن نتعرف عىل مصطلح "التخدير"؟
التخدير هو عبارة عن توفري الظروف املثىل إلجراء أي
جراحة ،وتشمل كلمة "تخدير" عدة أشياء أن يكون املريض
فاقدا للوعي وال يشعر بأي "وجع" وتكون عضالت الجسم
مرتخيه بالكامل ،بحيث مينع أي رد فعل عصبي يصدر من
املريض لضامن التخدير الصحيح.س
هل ميكن أن يفيق املريض بعد التخدير؟
ال ..هذا مستحيل ألننا نحافظ عيل مستوي معني من فقدان
الوعي أثناء العملية ،ولكن يف بعض العمليات تكون حالة
املريض صعبة ويلزم علينا عدم إدخال املريض يف حالة
فقدان وعي كامل ،وذلك للحفاظ عيل العالمات الحيوية
للمريض ويف بعض هذه الحاالت ميكن للمريض سامع ما
يدور يف غرفة العمليات ولكن دون االحساس بأي آالم.س
ما هي أنواع التخدير والفرق بينهم؟
هناك التخدير الكامل وهو عبارة عن إعطاء املريض أدوية
عن طريق الوريد فيدخل املريض يف حالة فقدان وعي
وارتخاء للعضالت ويستمر التخدير عن طريق جهاز التخدير
نفسه.س
وهناك التخدير املنطقي – أي ملنطقة معينة من الجسم –
ويشمل التخدير النصفي وهو تخدير منطقة معينة من
الجسم ويف هذا النوع يكون املريض واعي للعملية ولكنه ال
يشعر بأي آالم.س
ولدينا التخدير املوضعي وهو أبسط أنواع التخدير ويتم
وضعه عيل جزء صغري يف جسم اإلنسان عند خلع رضس أو
إزالة ظفر ويكون املريض غري فاقد للوعي.س
كيف يتم تجهيز طبيب التخدير للعملية؟
بالنسبة إيل طبيب التخدير ،تنقسم عملية التجهيز إيل ثالث
مراحل ،أولها مرحلة ما قبل العملية وهي مرحلة متابعة
املريض من حيث معرفة التاريخ املريض ونوع األدوية التي
يأخذها ومعرفة مدي تأثريها عيل تخدير املريض أثناء
العملية ،وثاين مرحلة هي أثناء العملية وهي املحافظة عيل
حياة املريض أثناء العملية ،وثالث مرحلة هي ما بعد
العملية وهي االهتامم بعدم إحساس املريض بآالم العملية
وإعطاء التعليامت الالزمة ملتابعة حالته.س
«جرعة زائدة من التخدير» ما مدى صحة هذه العبارة؟
هذه العبارة خاطئة ،وال يوجد ما يسمي بجرعة بنج زائدة
ألن طبيب التخدير يعطي جرعة البنج عيل حسب وزن
املريض وذلك ال يعطي أي مجال لوجود جرعة زائدة
إطالقا.س
هل يخاف املريض من دكتور التخدير؟
نعم ..أحيانا يوجد لدي بعض املريض خوف من التخدير
ومن مضاعفاته وذلك يجعلهم يختارون دكتور التخدير قبل
حتي اختيار دكتور الجراحة وهذا لخوفهم من حدوث أي
خطأ ال قدر الله.س
هل توجد امراض معينة ال يتناسب معها التخدير؟
ال ..ألنه ميكن تخدير أي مريض مهام كان سنه أو حالته
الصحية ولكن ذلك يتوقف عيل مدي خطورة العملية وهل
سوف يكون منها استفادة أم إنها تهدد حياة املريض ويف
هذه الحالة يجب مصارحة املريض مبدى خطورة العملية
وأخذ موافقة كتابية بتنفيذ العملية.س
ملاذا تسبب حقنة الظهر خوف لدي الكثري من النساء
املقبالت عيل الوالدة؟
قدميا كانت توجد احتاملية حدوث مضاعفات يف الجزء
السفيل من الجسم مثل الشلل وذلك بسبب اعتامد األطباء
عيل "سنون غليظة" إلعطاء حقنة الظهر ولكن اليوم مع

التطور العلمي أصبحت الـ"سنون" رفيعة جدا ال تؤثر عيل
الجسم إطالقا.س
ما هو رس تهرب طالب طب من تخصص التخدير؟
ألن التخدير من التخصصات التي تتطلب الكثري من املعرفة
الطبية أو االجتامعية ،وأيضا ألن املردود املادي فيها ضعيف
مقارنة بالتخصصات األخري ،كام إن طبيب التخدير البد
وأن يكون لبق يف الحديث وشخصيته قوية للتأثري يف املرىض
وأيضا يتمتع باالجتامعية وهذه الصفات ال تجتمع يف
أشخاص كثرية.س
ما هو أغرب موقف حدث معك أثناء مامرسة املهنة؟
هناك موقف يتكرر دامئا معي وهو عندما يكون املريض
سلبي وغري متفائل بإجراء العملية ذلك املوقف
يعطيني دفعة إلنجاح العملية ولكن ليس من
الجيد بدء أي عملية بتفكري سلبي ألن هذا
يؤثر عيل املريض والدكتور.س
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فلتر الس�ـــــــ�ــ�ـــموم
داخل جسم الإنسان

حوار

تشبه حبة الفاصولياء ،ومهمتها إخراج نفايات الجسم الذائبة يف املاء الناتجة من عملية الهضم؛ ومسئولة عن ضبط وتنظيم محتويات الدم ،بل
تنظم كمية املاء واألمالح يف الجسم ونسبة األحامض وضغط الدم أيضا.س
خالل السطور التالية يحدثنا الدكتور كريم سعد محمد أخصايئ جراحة املسالك البولية واستشاري املناظري بكلية الطب بجامعة اإلسكندرية ،عن
«الكىل» كأهم عضو من أعضاء جسم اإلنسان ،فامذا سيحدث عند إهاملنا لها ،وكيف نحافظ عليها؟  ..وما هي الحصوة وكيف تلتهب املسالك
البولية؟  ..وغريها من املسائل الهامة الرضورية لكل إنسان .س

هادي وائل

نريد أن نتعرف عىل الكىل ووظائفها يف جسم اإلنسان؟
اإلنسان الطبيعي ميتلك كليتان عىل شكل حبة الفاصولياء
حجم كل منهام  150جرام موجودين عىل جانبي العمود
الفقري ،ويستطيع اإلنسان أن يعيش بكلية واحدة أو نصف
كلية ،فالكُلية أهم أعضاء الجسم فهي مبثابة فلرت السموم
وعامل تنظيم لكل السوائل واملعادن املوجودة يف الجسم،
فهي تستطيع تنقية حوايل  180لرت يوميا باإلضافة إىل إفراز
هرمونات تحفز نخاع العظام إلنتاج كرات الدم الحمراء،
وإنتاج فيتامين «د» ،وأيضا التحكم يف ضغط الدم،
والعديد من الوظائف.س
ما هي اشهر األمراض التي تصيب الكىل واملسالك
البولية؟
هناك العديد من األمراض منها البسيط ،ومنها
الخطري الذي قد يصيب جهاز املسالك البولية،
والكىل ،ومن أبرزها حصوات الكىل ،والتهاب
املسالك البولية ،وتضخم الربوستاتا ،وأخطرهم أورام
الكىل والفشل الكلوي .س
أعراض تدل عىل وجود مشاكل ىف الكىل؟
هناك العديد من األعراض التي تكون مبثابة إنذار
بوجود مشكلة يف الكىل أو املسالك البولية ،وينصح فورا
بالتوجه للطبيب املختص حينها منها وجود أمل شديد يف
الجناب أو اسفل البطن ،وتكرار البول بكميات صغريه،
وحرقان يف البول ،والشعور بالغثيان ،وأخريا أهم وأخطر عرض
وجود دم يف البول.س
حدثنا عن حصاوي الكىل وتكوينها وأسبابها؟
يسبب حىص الكىل اآلالم التي يشعر بها اإلنسان وتتكون من
الرتكيز العايل لألمالح يف البول ،ويبدأ تكوين الحىص يف الكىل

ثم من املمكن أن ينتقل إىل مكان أخر ،وذلك له عدة أسباب
لتكوينها ولها أنواع عديدة ومختلفة وتختلف نتيجة ملسبباتها
سواء أمالح أو بوتاسيوم أو غريها ،ومن األسباب الرئيسية
لتكوينها هو الجفاف وعدم وجود سوائل كافية يف الجسم،
والعامل الورايث يلعب دورا كبريا ،وقابلية الجسم لتكوين
الحىص واألتربه وتكوينه لها يف السابق.س
وماذا عن األعراض؟
هناك العديد من األعراض التي تشري إىل وجود حىص ،وأكرثها

الجسم ،وإما أن تنزل الحصوه وحدها أو تظل موجودة
وتسبب مشاكل ووقتها نحتاج إىل التدخل سواء عن طريق
تفتيتها بأجهزة متخصصة يف جلسة ببنج موضعي أو باملناظري
املتطورة وهناك ثورة تطور كبرية األن يف مجال املناظري،
ولتكملة العالج تكون بتحليل تلك الحصوه ومعرفه تكوينها
ومسبباتها لتحديد نظام غذايئ معني أو نصائح للحد من
تكوينها مرة أخرى.س
حدثنا عن الفشل الكلوي ماهيته وأسبابه؟
يف البداية الفشل الكلوي هو حالة تفشل فيها الكىل
يف أداء وظيفتها وتصبح غري قادرة عىل ضبط نسب
السوائل واملعادن يف الجسم وتتدهور وبالتايل تصبح
الكىل غري قادرة نهائيا عىل العودة لحالتها الطبيعية
ويعترب املرض مزمن إذا استمر ألكرث من  3أشهر أما
االلتهاب الحاد يكون قصور يف الوظائف أو لفرتة
معينة وانترشت حاالت الفشل الكلوي بشكل كبري يف
الفرتة األخرية.ي
ما هي أعراض الفشل الكلوي؟
هناك العديد من األسباب التي تؤدي إىل الفشل
الكلوي املزمن ،منها االلتهاب البكتريي وهو مرض
مناعي ويصيب الحوامل ،وهناك أمراض مزمنة يجب أن يتابع
املريض فيها الدكتور خاصة مرىض الضغط والسكر والغده،
وهناك أيضا أسباب تابعة لعيوب خلقية مثل تكيسات الكىل،
وقد يكون بسبب إهامل حاالت مرضية مثل :مشاكل الحالب
والتهابات الربوستاتا ،ولكن السبب الذي يستحوذ عىل النسبة
األكربيصاب من اضطرابات مثل قرح يف املعدة ،وقئ وغثيان
وفقدان يف الشهية والزغطة املستمرة باإلضافة إىل األنيميا
وضعف القلب.س

أخصائــــــــي جـــــــــــــراحـــة
المــسالك البولية :الكلى
تنقي  180لتر يوميا وتفرز
هرمونات إلنتاج كرات الدم
الحمراء
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شيوعا هو األمل املستمر يف شكل تقلصات يف مكان الحصوه
وقد يصل الوجع يف مكان أخر مثل الخصيه عند الرجال أو
اسفل البطن عند النساء ،وايضا من األعراض التي توضح
وجود حىص اإلحساس الدائم بالتبول والتبول بكيامت صغريه،
والغثيان واإلحساس بالقئ ومن املمكن أيضا أن يصاحبهم
ارتفاع يف درجات الحرارة ووقتها يتطلب تدخل طبي فورا.س
ما هي طرق العالج؟
يكون بالعالج الدوايئ ورشب املياه كثريا وتنظيم السوائل يف

د .كريم سعد :المسكنات
تدمر الكلى  ..ويجب شرب
 2لتر مياه يوميا

تزيل الفضـــالت
وتنظم محتويات الدم

ماهي طرق العالج للفشل الكلوي؟
ال يوجد أحد يستطيع أن يعيد الكىل إىل حالتها الطبيعية ولكن يكون عمل الطبيب
وقتها هو الحد من املضاعفات ومحاولة الثبات وتحسني الوضع قدر اإلمكان،
وتختلف طرق العالج حسب املرحلة التي وصل إليها املريض ،ولكن املراحل
املتأخره منها تحتاج إىل الغسيل الكلوي أو الزرع.س
ما هو مرض التهاب املسالك البولية؟
هو بكترييا تصل إىل املثانة ويكون النساء هن أكرث عرضة لإلصابة من الرجال نظرا
لقرص املجرى البويل وهذه البكترييا لو تم إهاملها من املمكن أن يصل بها اإللتهاب
إىل الكىل أو الربوستات عند الرجال وتسبب رضر كبري.س
حدثنا عن أعراض التهاب املسالك البولية؟
يف بعض األحيان ميكن أن اليشعر املريض بأي عرض ويف هذه الحالة يكون ليس
خطريا ولكن إذا تم اكتشافه يجب أن يعالج فورا ،ولكن لها أعراض عامة مثل تكرار
البول والحرقة خالل البول ،والرغبه الشديدة يف التبول وأيضا روائح كريهة يف
البول.س
ما هو العالج وطرق الوقاية من هذه املرض؟
العالج يكون عن طريق عمل مزرعة واختيار املضاد الحيوي املناسب وعالج أي
مضاعفات حدثت نتيجة اإلصابة بااللتهابات ،وعادة إذا تطورت الحالة يحتاج
املريض إىل الذهاب للمستشفى ملحاولة ترصيف البول وعالج البكترييا.س
وبالطبع هناك عدة طرق للوقاية من اإلصابة بالتهابات املسالك البولية ،تتمثل يف
أنه يجب علينا رشب املاء والسوائل التي يحتاجها الجسم ،والنظافة الشخصية،
وعدم حبس البول ملده كبرية.س
وهناك عادات عامة للحفاظ عىل الكىل واملسالك البولية ،تتمثل يف املحافظة عىل
رشب سوائل تصل إىل  2لرت مياه يوميا عىل مدار اليوم ،وتقليل نسبة األمالح
والبوتاسيوم يف األكل ،واالبتعاد عن املكمالت الغذائية واملكمالت الربوتينية دون
إرشاف طبيب ،وعدم تناول املسكنات ،والحفاظ عىل وزن الجسم واالبتعاد عن
الســــــمنة ،واإلكـــــثار من الخرضوات واألطعـــــمة املضــــــادة لألكسدة.س
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ُ
س«ســم النحل» في دائرة االتهام
احذر  ..الطب البديل قد يكون طريقك للموت

ف أَلْ َوانُهُ ِفي ِه ِشفَا ٌء«
اب ُّم ْخ َتلِ ٌ
ش ٌ
النحل» خلقه الله سبحانه وتعاىل ليخرج من بطونها رشاب يشفي الناس ،فقال يف كتابه الكريم «يَ ْخ ُر ُج ِمن بُطُونِ َها َ َ
اس» ،فأصبحنا نستخرج منها العسل ،والشمع ،وحبوب اللقاح ،والعديد من الفوائد التي انعم الله علينا بها
.لِّل َّن ِ
«سم النحل» والذي دار حوله جدل كبري بني أنه مسكن لألمل ومضاد لاللتهابات ويعالج تجاعيد الوجه ،بينام
بـ
يسمى
ما
الكثرية
ومن بني هذه الفوائد
ُ
حذر متخصصون يف الطب بأنه ليس صحيحا االقرتاب من مثل هذه العالجات الالطبية مؤكدين أن أى نوع من العالجات يجب أن يكون مر بعدة مراحل
من الدراسات البحثية حتى يكون عالجاً آمناً.س

تقرير هادي وائل

»سم النحل«
ُ
يعتربه العديد من الناس استنادا ملعتقدات دينية طريقا
للعالج التقليدي ،ملا فيه من شفاء للعديد من األمراض
واألوبئة وااللتهابات الخطرية منذ قرون عديدة حتى إن
القدماء املرصيني واإلغريق استعملوه وموجود يف الغرب
منذ أالف السنني.
ويعرف ُسم النحل بأنه سائل شفاف له رائحة عطرة يتم
استخراجه من شغاالت النحل ،حيث يوجد يف النحل غدتني
لتكوين السم وكيس لتخزينه بها ،واإلبره املستخدمه يف
اللسع ،ويقوم املعالج بتجهيز النحله ووضعها عىل املنطقة
املحددة يف جسم املريض لتقوم النحله بلدغ اإلنسان ثم
متوت فورا.
مكوناته..
يتكون ُسم النحل من املاء والزيوت والربوتينات واألحامض
واألنزميات وآالف األنواع من املكونات املكتشفة وغري
املكتشفة فهو يعد ذو تركيب حميض.
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تشكيك علمي..
ُسم النحل» مازال موضع اختالف بني العلامء وبعض«
األطباء ،فهناك من يعرتف به كتقليدا شعبيا ،وهناك أخرين
ال يعرتفون به يف الشفاء بحجة أن لدغة النحل املركزة ليست
كام يعتقد البعض بفاعليتها للعالج ،باإلضافة أنه حتى األن
مل يصدر أي دراسة طبيه ناتجة عن تجارب عىل البرش تدل
عىل فائدته الطبية ،وأن بعض الناس أجسامهم بها حساسية
تجاه سم النحل ومن املمكن أن تعرضهم للوفاة إذا مل
يقوموا باختبار حساسية قبل تعرضهم لهذه اللدغات أو
نقلهم فورا للمستشفى إذا تعرضوا العراض جانبية شديدة
نتيجة الحساسية تجاه هذا السم.
فوائد طبية..
هناك دول مثل الصني ،وتركيا ،ومرص ،تقدموا كثريا يف املجال
«سم النحل» إال أن هناك عيادات
الطبي ،ويقرون بفائدة ُ
ومراكز غري مرخصة أو خاضعة لإلرشاف الطبي يعتقدون أن
ُسم أو لدغ النحل ذو فوائد طبية عديدة مثل شفاء

الروماتيزم ،والسكر ،والربو ،والجلطات ،ومشاكل العمود
الفقري ،والتهابات املفاصل ،والخشونة ،والغضاريف.
ويعتقد البعض أنه عالج أمن لتثبيت الحمل عند النساء،
ويكون العالج عىل جلسات وكل جلسة يقوم املعالج
بتحديد عدد اللدغات التي يحتاج إليها املريض استنادا
للحالة ،وهناك أيضا بعد الرشكات تستخدمه يف صناعة
مستحرضات التجميل وهذا مثبت طبيا بأن مستخلصات
ُسم النحل ميكن أن يستخدم يف تنعيم ونضاره البرشة ولكن
غري مثبت أنه أمن طبيا.
يخضع املاليني حول العامل للعالج بلدغ النحل ويرى العديد
منهم أنه الحل الوحيد لعالج كثري من األمراض التي فشل يف
عالجها الطب الحديث ،وهناك اتجاهات طبية الستخالص
«سم النحل» ووضعها يف صورة مركبات دوائية
فوائد ُ
يستخدمها اإلنسان دون لدغ املريض ،وحتى األن مازال األمر
«سم النحل» كعالج أو اعتبار ذلك
محل جدل وشك بني نفع ُ
خرافة.
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كيف تختار حيوانك األليف؟

طبيب بيطري 90% :من الـ Dry Foodفي مصر عبارة عن
نفايات مجففة
حوار ندى يارس ونيفني الغبايش
يف البداية نريد أن نتعرف أكرث عن الحيوانات األليفة التي
ميكن تربيتها؟
الكثري من الحيوانات ميكن تربيتها منزليا ،فاألمر يتوقف عىل
قدرة املريب عىل تربية هذا النوع من الحيوانات ،فباإلضافة اىل
الكالب والقطط والعصافري هناك عدد من الحيوانات األخرى
مثل الراكون والقرد والنمس والنسانيس والشامبانزي والبغبغاء
وبعض الزواحف املختلفة مثل السلحفاة والسمك امللون
بالطبع والهامسرت ميكن تربيتهم باملنزل.س
ما األثر الصحي عىل صحة اإلنسان إزاء تربية هذه
الحيوانات؟
الشائع ) (Toxoplasmosisمن أشهر األمراض هو مرض
عنه أنه ينتقل من القطط للحوامل ،ولكن هناك مفهوم
خاطئ حول األمر فاملرض ال ينتقل عندما متر القطة بجانب
املرأة الحامل ،ولكن هذا الطفيل هو طفيل أحادي الخلية
ينتقل عن طريق فضالت القطط التي تتغذى عىل الفرئان
أو اللحم نيئ وليس هناك قطط منزلية تتغذى عىل هذا
النوع من الغذاء ،كام أن أكرث من ثلثي الحاالت املسجلة
عامليا سببها أكل األشخاص للحوم ملوثة وليس بسبب
القطط.س
السعار ،وبالنهاية فإن األمر
ومن أخطر األمراض أيضا مرض ُ
يعتمد أوال وأخريا عىل البيئة التي يعيش بها الحيوان ،كام
يعتمد أيضا عىل االلتزام بجدول التطعيامت املحددة لكل
حيوان.س
تربية الحيوانات يف بيئة مختلفة عن بيئتهم األصلية هل يكون
ضارا لهم؟
لنبدأ بحيوان مثل الكلب مثال والذي يرتاوح وزنه من  60اىل 70
كيلوجرام ،فيحتاج اىل مساحة واسعة للحركة لذلك يجب تلبية
احتياجاته وذلك عن طريق خروجه من البيت عىل األقل مرتني
باألسبوع ،عىل عكس القطط فنظرا لحجمهم الصغري فهم

يستطيعون التعايش داخل املنزل دون أن يؤثر ذلك عىل
صحتهم النفسية ،وكذلك حيوانات مثل النسانيس والشامبنزي
فإنهم بحاجة إىل مساحات أوسع وأشياء متكنهم من التسلق،
وإذا استطاع امل ُريب أن يوفر هذه األشياء فال يوجد رضر عىل
صحتهم.س
أما تربية حيوانات مثل الكالب الهاسيك وبقر الهولستني بحاجة
اىل بيئة باردة نوعا ما بعيدا عن البيئة الحرارية املوجودة مبرص،
ولكن إن استطاع اإلنسان توفري املناخ الجيد لهم فال يوجد

مشكلة ،وقلة الوعي والرعاية تسبب إما يف موت الكثري من
الحيوانات يف سن صغري أو قلة اإلنتاج لدى الحيوانات
املنتجة.س
ما السبب وراء أكل القطط ألطفالها؟
القطط تقوم بأكل أطفالها يف والدتها األوىل فقط ،وهذا يرجع
لسببني غري مؤكدين إىل اآلن ،السبب األول هو غريزة البقاء
فهي تشعر بعدم األمان والسبب الثاين هو إحساسها بالضعف
.البدين فتكون بحاجة إىل اسرتجاع ما فقدته عند والدتهم
هل رشب اللنب ضار للقطط؟
ال يعد رشب اللنب مشكلة صحية كبرية ولكن معظم القطط

وهو مشكلة يف إنزيم  ( Lactose Intolerance)،تعاين من
الالكتيز املسئول عن تكسري سكر اللنب وبالتايل يسبب ذلك يف
وجود انتفاخ وإسهال لدى القطط.س
أكل الكالب للعظام هل يؤذيهم؟
أكل الكالب للعظام تسبب مشاكل عىل املدى البعيد بني تراكم
لهذه العظام يف املعدة ،أو تعمل عىل انسداد املعدة واألمعاء
ويف بعض األحيان تؤدي إىل متزيق جدارهم ،وهذا يكون بحاجة
إىل تدخل جراحي.س
هل ميكن االستغناء عن (الدراي فود)؟
 %90من الـ (الدري فود) املوجود مبرص عبارة عن نفايات
مجففة وليس طعام مجفف ،باإلضافة إىل أنه يسبب
مشاكل كثرية يف الكىل والجهاز البويل ،ولذلك فإنه من
األفضل عدم االعتامد عليه يف تغذية الحيوانات.س
ما هي املشاكل التي تواجه الطب البيطري؟
قلة الرقابة عىل األدوية والتي عادة ما تكون منتهية
الصالحية أو غري مفيدة للحيوانات أو غري مرصح
باستعاملها ،وعىل الغذاء الخاص بهم كام ذكرنا من قبل،
وأيضا قلة املعرفة لدى عدد من الناس تجاه الحيوانات
املختلفة ،وقلة الرعاية املوجودة ،فالحيوانات تعد روح
مثلها مثل اإلنسان مام يجعلنا نهتم بصحتها مثله ،وأخريا ارتفاع
أسعار التطعيامت الخاصة بالحيوانات ،والذي يهدد بحياتهم،
وأيضا يعد عبئا عىل من يقوم بتبني الحيوانات.س
ما هي الخطوات الواجب االلتزام بها عند تبني أي حيوان؟
يف البداية يجب أن يكون الحيوان قىض الوقت املناسب بجانب
أمه ،وعمل فحص كامل له ،وااللتزام بجدول التطعيامت
الخاص به ،وزيادة الوعي حول تربية هذا الحيوان باإلضافة اىل
توفري البيئة املناسبة لنموه منو صحي.س
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نظافة أسنانك
سر ابتسامتك

أخصائي جراحة الفم :غسل األسنان وزيارة
الطبيب كل  3أشهر يجنبنا التسوس

د .خالد سمير :إحذر فرشاة األسنان الخشنة  ..والحلويات أكبر مسبب
للحساسية
حوار

ندا محمود خليفة

رس االبتسامة الرقيقة يرجع إىل االهتامم باألسنان ،والعناية
بها يحافظ عىل سالمتها وصحتها ،فصحة الفم تبدأ من
خاللها  ..فهل تعتقد أنك تعرف كل أساسيات الوقاية من
املخاطر التي تصيب أسنان؟
تحدثنا خالل السطور التالية مع الدكتور خالد سمري عباده،
أخصايئ جراحة الفم واألسنان مبستشفى النوبارية املركزي،
والحاصل عىل ماجستري طب الفم وجراحة اللثه جامعة
اإلسكندرية ،لنتعرف عىل املخاطر التي نواجهها يوميا تؤدي
إىل أمراض كثرية يف الفم واألسنان.س
وإىل نص الحوار:
يف البداية كيف نحافظ عىل أسنانا
بشكل سليم؟
للحفاظ عىل األسنان البد من غسلها
ثالث مرات يوميا لضامن وقايتها من
فضالت الطعام املتبقية ،أيضا البد من
املتابعة مع طبيب كل  6أشهر إلزالة
الجري واملواد املرتاكمة عىل األسنان كل 3
أشهر.س
وإذا كان املريض يعاين من التسوس
باستمرار فعليه أن يتناول األغذية
الصحية والتقليل من السكريات بانتظام
حتى تكون أسنانه بعيدة متاما عن
التسوس.س
٢ما هي أسباب التسوس؟
يف الحقيقة التسوس له أسباب كثرية منها
عدم الحفاظ عىل نظافة األسنان ،كام أن العامل الورايث له
دور كبري يف زيادة احتاملية حدوث التسوس ،والطبيعة
الجينية للشخص من املمكن أن يكون لها عامل مؤثر عىل
تسوس األسنان.س
كيف نحمي أنفسنا من التسوس؟
البد من االنتظام يف غسل األسنان لضامن الوقاية من
التسوس ،وأيضا علينا التقليل من تناول الحلويات واملتابعة
كل فرتة مع طبيب األسنان لرسعة عالج أي تسوس يظهر يف
األسنان.س
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أيضا البد من انتظام عملية غسيل األسنان  3مرات وخاصة
يف حالة تناول وجبات كبرية ودسمة ،أو كثري من الحلويات.
نريد أن نتعرف عىل أسباب «الجز» عىل األسنان خاصة يف
املساء؟
يف الواقع هي حالة عصبية وتكون ناتجة من زيادة التوتر
لدى املريض.
كيف نتخلص منها؟
ويتم وضعه  night guardمن املمكن استخدام ما يسمى
بني الفكني لحامية األسنان والعضالت واملفاصل املسئولة عن
حركة الفك ،ويحميها يف حالة الضغط بشدة عليها.

ما هي مسببات حساسية األسنان؟
يوجد الكثري من املسببات يف الحقيقة ،مثل وجود خدوش
عىل أسطح األسنان بسبب بعض العادات الخاطئة ،واإلفراط
يف غسل األسنان باستخدام فرشاة شديدة الخشونة ،وأيضا
استخدام بعض أصناف من معجون األسنان خاصة بالتبييض
وتحتوي عىل حبيبات كبرية الحجم تحدث خدوشا يف أسطح
األسنان ،وأيضا وجود تسوس بسيط يف أسطح األسنان يصل
للعصب ويزيد مع املياه البارده والحلويات ،فكل ما سبق
يسبب حساسية األسنان.ص

ما هي خطوات زراعة األسنان؟
البد من تحسن الحالة الصحية العامة للمريض ،ويتم عمل
أشعة عىل عظام الفكني لقياس ندى قابلية العظام وكثافتها
للزراعة ،ثم يتم اختبار نوع الزراعة ومقاساتها ،ثم تأيت
مرحلة وضع األسنان املزروعة عن طريق التدخل جراحيا
وتستمر يف الفك السفيل ملدة  3أشهر والفك العلوي  6أشهر
حتى تنمو العظام حولها.س
هل تتعارض زراعة األسنان مع مرىض السكر؟
ال تتعارض زراعة األسنان مع مرىض السكري ولكن البد من
ضبط معدل السكر يف الدم ليكون بشكل طبيعي قبل البدء
يف عملية الزراعة ،ألن مريض السكري من أهم أعراضه
ضعف الشعريات الدموية املوجودة يف
العظام واملسئولة عن تكوين العظام حول
عملية الزراعة مام قد يؤدي لفشل
العملية بأكملها بسبب ضعف وصول
التغذية الدموية ملنطقة الزراعة وهذا
يفرس خلع مريض السكري باستمرار
ألسنانه السليمة.ص

سماعة
الصحة

أخصائي جراحة عظام :نقص المناعة
يسبب التهاب المفاصل

يشكو أغلب الشباب ،من آالم أسفل الظهر ،ألسباب مختلفة ،منها الجلوس لفترات طويلة ،أو حمل
أشياء ثقيلة ،أو التقدم في العمر ،وتعتبر التهابات العظام شيئا مزعجا ،يمكن بسببه أن يجلس
الشخص على سريره لعدة أيام ،لعدم قدرته على الحركة.
والتقينا بالدكتور محمد عاطف ،إخصائي طب وجراحة العظام ،والحاصل على ماجستير من كلية
طب جامعة اإلسكندرية ،وأجرينا معه حوارا ،نتعرف فيه على أسباب آالم المفاصل وآالم أسفل
الظهر ،وطرق العالج ،كما تطرقنا أيضا إلى الحديث عن هشاشة العظام ،وجاء نص الحوار كاآلتي:
ما هي أكرث األمراض شيوعا يف العظام واملفاصل ؟
العديد من األمراض ممكن أن تكون خطرة ،إذا تم -
إهاملها ،وتكاسل املريض ومل يتابع مع طبيب ،وأكرثها
إزعاجا النقرس ،وخشونة الركبة ،والتهاب املفاصل ،هشاشة
العظام وبالتأكيد أورام العظام بأنواعها.س
هل اللتهابات املفاصل أنواع ؟ وما أعراضها وطرق عالجها ؟
لاللتهاب عدة أنواع منها النقرس ،وااللتهاب الروماتويدي- ،
والتهاب املفاصل التفاعيل ،والتهابات العمود الفقري
والتهاب املفاصل العظمي ،وتعد أغلب مناطق الحركة من
الرقبة للكتف للعمود الفقري والرأس ،أكرث املناطق عرضة
لإلصابة باألمل ،ومن املمكن أن يصاب الشخص بااللتهاب،
نتيجة مشاكل يف الجهاز املناعي.س
هناك أعراض عدة تشري إىل وجود التهاب ،مثل الشعور بأمل -
شديد يف املفصل املصاب ،انتفاخ وتورم املفصل ،احمرار يف
املنطقة امللتهبة ،صعوبة تحريك املفصل.س
يكون العالج بسيطا ،مادام مل يؤثر االلتهاب بشكل كبري- ،
تحديد املضاد الحيوي املناسب ،مع بعض املسكنات،
وبعدها نرى إن كان هناك استجابة أم ال ،وبناء عليه ميكننا
التدخل جراحيا.س
آالم الظهر ومعاناة الشباب ..أخربنا عن أسبابها وطرق
عالجها؟
آالم الظهر بشكل عام مؤملة ،وباألخص أسفل الظهر ،وهي
األكرث انتشارا حول العامل ،نسبة كبرية منها تكون عضلية،

نتيجة إجهاد الظهر ،بحمل األشياء الثقيلة ،ونسبة أخرى
صغرية بسبب الديسك أو اإلنزالق الغرضويف ،وتعتمد تلك
اآلالم عىل العامل الورايث ،أو الجلوس لفرتات طويلة ،فإذا
كان املريض يشكو من أمل يف عدة أماكن فالظهر ،يف الغالب
تكون عضلية ،إما إذا امتدت إىل الفخذ فتكون بسبب
مشاكل يف الفقرات.س
هناك طرق مختفلة للعالج وفقا للمشكلة ،وتكون البداية
مع املسكنات ودهانات العضالت ،حتى التدخل الجراحي،
فمشاكل الفقرات أو الغرضوف.س
ما هي هشاشة العظام وأسبابها وأعراضها؟
ملعرفة هشاشة العظام ،يجب معرفة مام تتكون العظام- ،
فهي عبارة عن أنسجة بها ثقوب تساعد عىل تقوية العظام
التي تتجدد دامئا ،لذا فإن هناك أنسجة بناءة وأخرى هادمة،
وتكون األنسجة البناءة تعمل يف وضعها الطبيعي أكرث،
لتناسب الجسم وتصل إىل أفضل مراحل التجدد ،حتى الـ 30
عاما ،ثم تبدأ بالنقصان ،ويف حالة حدوث عكس ذلك وتكون
األنسجة الهادمة هي التي تنتج وتعمل أكرث فتزيد هذه
الثقوب وتضعف العظام ،وتنترش أكرث عند السيدات بعد
توقف الدورة الشهرية ،ونقص إفراز هرمون اإلسرتوجني.س
هناك أسباب مرضية ،وأسباب غري مرضية ،لكن سوء -
التغذية أهم األسباب لحدوث ذلك ،والنحافة الشديدة ،وكرب
السن ،والتدخني والكحول واملرشوبات الغازية ،ونقص
الهرمونات سواء يف الرجال أو النساء.س

ال توجد أعراض ميكن من خاللها معرفة إذا كان الشخص -
مصاب أم ال ،وميكن أن يُصاب دون أن يشعر بذلك ،ولن
يعرف إال بعد األشعة املختصة ،ولكن عالمات نقص
الكالسيوم ميكنها أن تكون مؤرشا عىل هشاشة العظام ،مثل
بداية بروز األسنان ،ضعف األظافر ،وتستدعي زيارة الطبيب
بشكل عاجل.س
ما هي طرق العالج؟
طرق العالج تكون بتغيري شامل يف أسلوب حياة املريض،
باإلضافة إىل أنه يوجد حقن تحت الجلد ،لكن األهم وجود
مامرسات رياضية بشكل مستمر.س
هل هناك نصائح للحفاظ عىل العظام بشكل عام ؟
بالتأكيد توجد نصائح عامة وليست مفيدة للعظام فقط،
ولكن للتمتع بصحة جيدة ،وتتمثل ىف اآلىت:س
االبتعاد عن التدخني واملرشوبات الكحولية ،والحفاظ عىل
الوزن املثايل بعيدا عن السمنة املفرطة والنحافة الشديدة،
وتناول األطعمة الغنية بالكالسيوم ،وتناول األطعمة الغنية
بفيتامني د ،ومامرسة الرياضة بشكل يومي ،وأيضا املحافظة
عىل وضعيات الجلوس والوقوف الصحيحة وعدم إنحناء
الظهر والرقبة كثريا ،وأخريا عدم اإلفراط يف تناول املرشوبات
التي تحتوي عىل كافيني ،واملرشوبات الغازية.س

حوار

هادي وائل
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آالم مستمرة..؟

اقتل خوفك واذهب لـ «طبيب األسنان» قبل سوء حالتك

طبيب أسنان :الشاي والقهوة يسببان
رائحة كريهة للفم  ..ومضغ العلكة الحل
األمثل لـ «مينا األسنان»
حوار

محمود البدوي ونيفني الغبايش

آالم األسنان يصعب تحملها ومع ذلك يراودنا الخوف
دائما من الذهاب لطبيب األسنان ،فعلى مختلف أعمارنا
ً
قد نعاني من ألم أسنان ال ُيمكن تحمله فنلجأ إلى
سوءا وتبدأ الحالة الصحية
المسكنات ،فتزداد المشكلة
ً
في تدهور شديد.
ينتُ ج ألم األسنان في أغلب األحيان بسبب تسوسها،
فمن المكن أن يكون األلم صادر من الضرس نفسه ،أو
من المنطقة المحيطة به ،أو من أحد الفكين ،وقد
يكون ً
مؤشرا على وجود مشكلة داخل الجسم..
أيضا
ً
أسئلة شائعة كثيرة تدور في أذهاننا حول مشكالت
األسنان ُيجيب عنها الدكتور «محمود عمر شحاتة»
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بد ًءا من الفئة العمرية األكرث معاناة..
كيف ميكننا التقليل من اآلالم التي يتعرض
لها الطفل عند ظهور األسنان اللبنية؟
تدليك لثة الطفل باستخدام إصب ًعا نظيفة -
أو شاشً ا رطبًا حيث يقلِّل الضغط إحساس
الطفل باالنزعاج ،وكذلك الحفاظ عىل برودة
اللثة باستخدام ملعقة باردة أو حلقة تسنني
م َّربدة  -وليس مج َّمدة -عىل لثة الطفل

لتلطيفها ،باإلضافة إىل استخدام أدوية األمل الخاصة
بال ُّرضَّ ع مثل ِ
«األسيتامي ُنوفني أو «األيبوبروفني».
هل يوجد روتني يجب االلتزام به عند اقتالع
الطفل لألسنان اللبنية؟
يجب اللجوء إىل خلع األسنان اللبنية يف حالة -
تبديل الطفل ألسنانه اللبنية بالدامئة فقط إال يف
حالة إصابة السن بالتسوس وبعد استنفاذ جميع
املحاوالت التحفظية يف اإلبقاء عليه بالحشوات أو

الرتكيبات ،ويف حالة الخلع يجب عىل الطفل الضغط عىل
قطعة من القطن أو الشاش ملدة ساعة حتى يتوقف النزيف
باإلضافة إلعطاء األم أو األب توجيهات برضورة عدم قيام
الطفل بالبصق أو املضمضة وتناول أطعمة باردة.
ما صحة أن التنفس يؤثر عىل اضطرابات األسنان؟
يؤثر التنفس منذ الصغر عىل منو الفكني واألسنان بشكل -
سليم ،واالستمرار يف هذه العادة لفرتة طويلة قد يؤدى إىل
اضطرابات يف الوجه والفكني ،ويزيد يف طول الفك السفىل
وتقدمه عىل الفك العلوي ،وأيضً ا تؤدي هذه العادة إىل
مشاكل يف إغالق الفم ،وكذلك يف النطق والبلع.
اإلكثار من تناول الشاي والقهوة أبرز األسباب الشائعة
ملشكالت األسنان ..ماذا عن ذلك؟
هذه املرشوبات عالية الحمضية تعمل عىل إضعاف «مينا -
األسنان» مام يجعلها أكرث عرضة لإلصابة بالتسوس ،باإلضافة
إىل رائحة فم كريهة ،حيث تعمل مادة الكافيني املوجودة يف
القهوة عىل تقليل نسبة اللعاب يف الفم ،وتكوين تصبغات
عىل األسنان.
وما طرق الوقاية للحفاظ عىل «مينا األسنان»؟
تنظيف األسنان واستخدام خيط األسنان ،وإضافة الحليب
للقهوة أو الشاي ،وكذلك رشب املاء بعد تناول الشاي
والقهوة ،أو مضغ علكة خالية من السكر.
تلبيس األسنان حل جذري لالستمتاع مبظهر جميل وحاميتها
من التلف ..حدثنا أكرث عن أنواع تلبيسات األسنان وأيهم
أكرث فاعلية؟
مبدئيًا «التلبيسات البورسلني» تتميز بتشابهها بالشكل
والحجم مع األسنان الطبيعية ،لكن تكلفتها املرتفعة تشكل
عائق يف اختيارها ،كام يجب االعتناء بها كث ًريا؛ ألنها ليست
بجودة ومتانة األسنان املصنوعة من املعدن.
أما «التلبيسات املعدنية» املغطاة بالبورسلني من أشهر أنواع
تلبيسات األسنان ،وذلك بسبب صفاته املميزة ،فهو مصنوع
من املعدن مام يكسبه قوة ومتانة كام أنه مغطى بالبورسلني
مام يجعل يضفي شكل جميل لألسنان ،لكن يسبب ظهور
.خط رمادي عىل خط اللثة ،لذا قد يتجنب البعض اختياره
وتوجد «تلبيسات الزيركون» التي أصبحت أحد أكرث أنواع
وإقبال ،وذلك بسبب إعطائها مظهر
ً
تلبيسات األسنان طلبًا
جميل لألسنان ،كام أنها متيزت بصالبتها ومتانتها ،ويفضل
األطباء هذا النوع بسبب سهولة تكوينه وتركيبه وصالبته
وقوته.
وتأيت تلبيسات إي – ماكس كأحدث تقنية تم التوصل لها
يف تلبيسات األسنان ،وهي تتكون من مادة ثنايئ سيليكات
الليثيوم وتضفي مظه ًرا غاية يف الجامل ،لكن تتميز بارتفاع
تكلفتها.
وفيام تختلف عنهم أسنان «الفوالذ»؟
الفئة العمرية ،فيعد تركيب أسنان الفوالذ غري القابل للصدأ
أحد أنواع تلبيس األسنان كثرية االستخدام لألطفال،
وخصوصا لحامية أسنانهم املؤقتة من التسوس ،وتسقط
ً
هذه األسنان مبجرد سقوط األسنان.
ما الحيلة التي يجب أن نلجأ إليها يف حالة انكسار جزء من
الرضس أو السن؟
ال بد من استشارة طبيب األسنان يف هذه الحالة لتقييم
السن املكسور ووضع خطة العالج الالزمة سواء للحفاظ عىل
السن عن طريق الحشوات والدعامات والتلبيسات أو خلعه
وتعويضه فيام بعد سواء بالزرعات أو الرتكيبات الثابتة أو
املتحركة.

ما هي الحاالت التي تتخذ فيها قرار اللجوء إىل « تقويم
األسنان»؟
العضّ ة املفتوحة وهي عدم مالمسة األسنان العلوية -
للسفلية عند العض ،والعضّ ة املعكوسة حيث تكون األسنان
السفلية متقدمة عن األسنان العلوية عىل نحو غري طبيعي،
والعضة العميقة ،والتداخل بني األسنان العلوية والسفلية
بشكل عشوايئ ،وازدحام األسنان ،باإلضافة إىل حاالت خط
الوسط يف األسنان العلوية ،ال يصطف مع خط الوسط يف
األسنان السفلية.
وما العمر املناسب لبدء تركيب التقويم؟
يبدأ العمر املناسب لتقويم األسنان ما بني سن - 14 - 8
سنة ،أي عندما يكون الطفل فقد جميع أسنانه األولية
اللبنية ومنت لديه غالبية األسنان الدامئة.
قد يشعر البعض بصعوبة وتعقيد عملية تركيبة التقويم..
هل ميكن توضيحها بصورة مبسطة؟
يتم تنظيف الفم واألسنان جيدًا لتهيئة األسنان الستقبال -
جهاز التقويم ،يقوم الطبيب بوضع جهاز تثبيت الفكني
لفتح الفم أثناء فرتة تركيب جهاز تقويم األسنان ،ويضبط
املسافات بني الرضوس واألسنان بوضع جهاز معدين
صغريحول الرضوس الرئيسية ،ويتم تحضري عينة معملية
ألخذ منوذج مصغر لوضع األسنان حالياً ،لدراستها وإجراء
حسابات دقيقة ألماكن وضع قطع تثبيت األسنان وتستغرق
هذه الخطوة  30دقيقة تقري ًبا.
تنظف األسنان جيدًا مرة أخرى وتنشف جيدًا بواسطة الهواء

لتثبيت جهاز التقويم ،توضع مادة طبية الصقة عىل سطح
األسنان ،بعدها يتم وضع قطع التثبيت وضبطها يف اتجاه
معني لتعديل وضع كل سن أو رضس عند تطبيق الضغط
لفرتة معينة ،ويتم تسليط جهاز أشعة فوق بنفسجية
لتثبيت املادة الالصقة فوق سطح األسنان و عدم تحرك
جهاز التقويم ،ويتم ربط قطع التثبيت مع بعضها بواسطة
سلك معدين مع تطبيق قوة شد مناسبة يحددها أخصايئ
التقويم حسب احتياج كل حالة.
بعد انتهاء تركيب الجهاز يتم إزالة جهاز تثبيت الفكني ،ومع
مرور الوقت وحركة الفم يفقد السلك املعدين قوة الشد
املناسبة ،وبالتايل فقدان قوة الضغط عىل األسنان ،لذلك
يحدد أخصايئ التقويم زيارة كل  4أسابيع لتعديل جهاز
التقويم ومتابعة حركة األسنان.
متى تحتاج األسنان إىل تخطي مرحلة التقويم والجوء
للتدخل الجراحي؟
للحاالت التقوميية الصعبة التي توقف منو عظام الفكني -
وتتميز بفارق منو واضح أو سوء عالقة واضحة بني عظمي
الفك العلوي والسفيل كربوز الفك العلوي أو السفيل أو
تراجع أحدهام.
هل طقم األسنان يتم تغيريه؟ وما عمره االفرتايض؟
نعم ،يف حالة االعتناء بطقم األسنان الصناعية بشكل جيد -
فينبغي أن يدوم لعدة سنوات ،ومع ذلك فسيحتاج الطقم
إلعادة التبطني أوإعادة الصنع بسبب تأثره من كرثة
االستخدام ،أو بسبب تغري شكل فم املريض.
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إحذر العدسات الالصقة
أستاذ تصحيح النظر وعيوب اإلبصار:
ممنوع ارتداء العدسات الالصقة
أثناء النوم
المياه البيضاء والتهاب القرنية
والحكة أعراض مرضية نتيجة ارتداء
العدسات
تجنب العطور والهواء الشديد
يبعدنا عن حساسية العين

حوار

مريال حسن

هل ترتدي العدسات الالصقة كبديل عن النظارات الطبية ،أو
للحاق باملوضة أو ألسباب جاملية بحتة؟  ..إن ارتداء العدسات
الالصقة عادة قد ال يعرض من يرتديها ألي مخاطر صحية ،إال
أنه قد يتعرض ملخاطر بالفعل عندما ال ي راعي قواعد السالمة
الرضورية.س
خالل السطور التالية يحدثنا الدكتور أرشف سعيد محروس،
املتخصص يف أم راض العيون وتصحيح النظر ،عن مخاطر
العدسات الالصقة ومجموعة النصائح واإلرشادات الهامة
لتجنب مخاطرها.س
تخرج الدكتور أرشف سعيد محروس ،من كلية الطب جامعة
طنطا ،وتخصص يف عالج أم راض عيون البالغني والحول،
وتصحيح النظر ،وعيوب اإلبصار بالليزر ،وعالج القرنية
املخروطية.س
وإىل نص الحوار:س
ما هي الحاالت التي تستدعى ارتداء العدسات الالصقة؟
يوجد ثالث وسائل لتصحيح النظ ر ،وهي النظارة الطبية،
والعدسات الالصقة ،وعملية الليزر ،وتستخدم العدسات
الالصقة مثل النظارة الطبية يف عالج ضعف النظر سواء طول
نظر أو قرص نظ ر.س
حدثنا عن أنواع العدسات الالصقة؟
يوجد عدسات الصقة عالجية وأخرى لتصحيح اإلبصار ،وثالثة
لعالج القرنية املخروطية أو املحدبة.س
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ما هو عمر العدسات الالصقة؟
هناك أنواع ،يوجد عدسات يومية ،وأخرى أسبوعية ،وعدسات تصل ملدة شهر.
كيف يتم الحفاظ عىل العدسات الالصقة؟
يتم عن طريق حفظها يف املحلول الخاص بها فقط ،وعدم وضعها يف أي محلول
أخ ر.س
هل ميكن النوم بالعدسات الالصقة؟
ال ميكن أبدا النوم بالعدسات الالصقة ،ألنها تعمل كعازل بني األكسجني
والقرنية فتمنع األكسجني نهائيا عن القرنية.س
هل يوجد خطورة من العدسات الالصقة عىل العني؟
بالتأكيد يوجد خطورة من العدسات الالصقة فهي تسبب الحساسية ،والحكة،
والتهابات القرنية ،والتهابات سطحية ومياه بيضاء عىل العني.س
أيهام أفضل العدسات الالصقة أو النظارة الطبية؟
النظارة الطبية أفضل ألنها ال تسبب خطورة نهائيا مثل الخطورة التي تسببها
العدسات الالصقة.س
نريد أن نتحدث عن حساسية العني؟
حساسية العني عبارة عن تنبيه للخاليا الخاصة بالحساسية عندما يحدث
انفجار لهذه الخاليا تخرج مواد معينة تسبب اإلحم رار والحكة.س
وما هي أع راضها؟
تظهر األع راض يف صورة احم رار العني نتيجة احتقان يف األوعية الدموية،
والحكة ،وتدميع زائد يف العني.س
ما هي أسبابها؟
مؤثر خارجى يسبب حساسية العني ال يستطيع أحد معرفته ويوجد أنواع
أخرى من الحساسية تسببها بكترييا يف األمعاء وحساسية موسمية نتيجة
لتغري مناخ الجو.س
كيف نعالجها؟
ميكن عالج حساسية العني إذا تم معرفة جزء من السبب أو كل السبب املؤدى
لحساسية العني فيتم إعطاء عالج لتغليف خاليا العني لحاميتها من
الحساسية.س
ما هي طرق الوقاية؟
عدم ترك العني جافة نهائيا ،وتجنب األغذية واملعط رات التي تسبب حساسية
العني ،وعدم التعرض املبارش للدخان أو الهواء الشديد.س
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طبيب جلدية :إزالة الحبوب بالليزر أفضل..
ويجب اتباع روتين صحي

إبراهيم زهران :يمكن معالجة حبوب الشباب قبل ظهورها ..والشعر يتساقط بسبب نقص الحديد
تعد البشرة من أهم عناصر الجمال لدى الفرد ،وخاصة المرأة ،والعناية بها يدل على شخصية صاحبها،
كما أنها تعزز الثقة بالنفس ،وبالنسبة للبعض فاالهتمام بها يعتبر من الروتين اليومي  -الصحي -
الواجب ،إما عن طريق «الكريمات» أو «الماسكات» المختلفة.س
ومن واجبنا تجاه القراء ،أجرينا حوارا مع واحد من أكبر األطباء المتخصصين في الجلدية والتجميل،
الدكتور إبراهيم زهران ،رئيس قسم الجلدية بمستشفى دمنهور العام ،وتحدثنا معه عن األمراض التي
قد تتعرض لها البشرة وكيفية عالجها ،كما تطرقنا للحديث عن َ
الشعر ،وجاء نص الحوار كاآلتى:س
حوار

أمحد مجال بكر -نيفني الغبايش

ما أكرث األمراض التي تتعرض لها البرشة ؟ وكيف نقوم بحاميتها ؟
من أكرث األمراض التي تؤثرعىل البرشة هي الحبوب واألكياس الدهنية وتقرحات -
الجلد ،ولحامية البرشة من التعرض لها أو لغريها من األمراض ،يجب أن يتبع الفرد
روتني صحي لبرشته متكون من زيوت صحية ،ومرطبات طبية ويتناول املعادن
والفيتامينات.س
كيف يتم إزالة العالمات التي ترتكها الحبوب عىل البرشة ؟
أحدث الطرق إلزالة عالمات الحبوب ،اإلزالة بالليزر وهى األفضل ،حديثة وآمنة -
وال تعرض برشة املريض ألي مخاطر أو أرضار ،ويأيت بعدها استخدام الكرميات
املوضعية الطبية.س
هل املسكات لها آثار سلبية ؟
بعض املسكنات لديها تأثريات سلبية ،قد تسبب يف إصابة البرشة بالتهابات جلدية -
أو تعرضها لظهور الحبوب ،ولكن ذلك يرجع للامدة الفعالة لـ»املاسك».س
ما هي األمراض األكرث انتشارا ؟
حبوب الشباب من أكرث األمراض شيوعا كمرض جلدي ،و»التينيا امللونة» التي -
تظهر بسبب درجات الحرارة املختلفة وخاصة بالصيف ،وتعد الفئة األكرث عرضة
لها ،من يعانون السمنة املفرطة.س
انتشار «حبوب الشباب» يكرث يف أي مرحلة ؟ وما هو العالج املناسب ؟
فئات من عمر  20 - 17سنة ،األكرث تعرضا لها بسبب بداية بلوغهم ،ويف بداية -
اتزان هرموناتهم ،فيتعرضوا لظهور حبوب عىل مستوى الوجه ،أو أماكن مختلفة
فالجسم.س
يجب معرفة الغسول املناسب للبرشة من سن  13-12سنة لتنقيتها والتقليل من -
الدهون املتواجدة تحت الجلد ،والتقليل من الرؤوس السوداء أو البيضاء مع حامية
مناسبة من الشمس ،باإلضافة إىل تجنب مالمسة الحبوب وتجنب تعرضها للشمس
لفرتات طويلة ،واملأكوالت التي تحتوي عىل دهون ثالثية.س
هل تنشرت األمراض الجلدية يف شهور محددة ؟
بالتأكيد تختلف األمراض الجلدية من فصل إىل آخر ،ففي فصل الشتاء ،تنترش -
الصدفية ،واألكزميا الدهنية ،ومرض الطفح البكتريي الجلدي الشهري ،وذلك بسبب
الجفاف الذي يرضب الجسم ،كام أن الغدد الدهنية تفقد فاعليتها بنسبه  ،%30أما
األمراض املنترشة بالصيف مثل الحروق البسيطة عىل أسطح الجلد ،بسبب تعرضها
املبارش ألشعة الشمس التي قد تكون شديدة عىل البعض ،والنمش ،والحمونيل،
والتهابات فروة الرأس.س
ما هي األمراض التي تحتاج إىل تدخل جراحي ؟
توجد أمراض جلدية تحتاج لتدخل جراحي ،وأشهرها إزالة التكيسات ،وهي -
التكيسات الدهنية التي ،واألمراض التي تنتج بسبب بكترييا جلدية تنشط وتحفز
خاليا الجلد الرسطانية ،فتعمل عىل إصابة املريض برسطان الجلد ،فتحتاج لتدخل
جراحي رسيع حتى تحمي الشخص من املرض الخبيث.ء
هل هنالك أمراض جلدية وراثية ؟
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يوجد عدد من األمراض الجلدية الوراثية ،وأشهرها الصلع الورايث لدى الرجال ،وتساقط الشعر لدى -
السيدات ،وأمراض أخرى مثل حمى البحر األبيض املتوسط ،ومتالزمة مجيد وجميعهم نتيجة اضطراب
يف الجينيات الوراثية.س
ما أسباب تساقط الشعر ؟
أبرز أسباب تساقط الشعر هو نقص عنرص الحديد يف الجسم  -األنيميا الحادة  -وأيضا فقدان الوزن -
بشكل خاطئ ،مام يؤثر بالسلب عىل الهرمونات واملعادن بالجسم ،باإلضافة لعدم العناية الدورية
للشعر.س
ما الروتني الصحي الذي تنصح به ؟
عىل الفرد أن يعتني بنظافته الشخصية بشكل مستمر ،ويستخدم الكثري من املعادن والفيتامينات- ،
التي يكون الجسم غري قادر عىل تخليقها ويحتاج إليها من مصدر خارجي ،كام يجب أن يهتم برشب
السوائل وخصوصا املاء ألنها تجعل الجسم دامئا يف حالة رطوبة وتحميه من الجفاف.س
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إذا طلبت رفع األصوات مرارا فأنت
بحاجة الستشارة الطبيب
د .أحمد الشيشي :األصوات العالية والمضادات الحيوية
أهم أسباب فقدان السمع

يتوقع بحلول عام  ،2050أن يعاين نحو  2,5مليار شخص من درجة ما من فقدان السمع ،وأن يحتاج ما ال يقل عن  700مليون شخص إىل خدمات
.التأهيل الخاصة بالسمع ،وفقا إلحصائيات طبية أعلنتها منظمة الصحة العاملية
.كام أن هناك أكرث من مليار شاب معرض ملخاطر فقدان السمع الدائم الذي ميكن تجنبه بسبب مامرسات االستامع غري املأمونة
ونظرا لخطورة املرض ،يحدثنا عن مخاطر فقدان السمع وسبل الوقاية منها الدكتور أحمد كامل الشيىش الذي تخرج من كلية الطب جامعة طنطا،
.وتخصص يف اضطراب السمع والتوازن ،وجراحة أنف وأذن وحنجرة بالغني وأطفال ،واستشاري األنف واألذن والحنجرة مبستشفى املنشاوي بطنطا
حوار

مريال حسن

كيف نُعرف فقدان السمع؟
هو ضعف للسمع ويحدث تدريجيا مع التقدم يف العمر أو
التعرض للضوضاء الصاخبة مام يؤدى إىل ضعف جودة
توصيل الصوت إىل األذن.س
ما هي أنواع فقدان السمع وأسبابه؟
هناك نوعان ،منها التوصييل وهو عبارة عن التهابات األذن
الوسطى ،وثقب بطانة األذن ،وارتشاح باألذن الوسطى،
وتجمع الشمع باألذن الخارجية ،وعدوى باألذن ،وأيضا هناك
الحىس ،وهو عبارة عن التهابات بعصب السمع ،وحدوث
ضمور لقوقعة األذن.س
ما هي أعراض فقدان السمع؟
هناك أعراض كثرية منها ،عدم االنتباه إىل الحوار القائم،
وصعوبة يف فهم الكلامت ،والحاجة إىل رفع األصوات وتكرار
طلب التحدث.س
ما هي عوامل الخطورة الناتجة عن فقدان السمع؟
التأخر يف اللغة عند األطفال ،عدم تكوين الكالم عند
األطفال ،حدوث مشكلة يف التواصل االجتامعي عند الكبار،
والرنني يف االذن ،وتلف خاليا األذن الداخلية وارتفاع درجة
حرارة الجسم.س
ما هي مضاعفات فقدان السمع؟
يؤثر فقدان السمع عىل نوعية الحياة بشكل كبري ألنه قد
يؤدى إىل الشعور باالكتئاب نظرا ألنه يسبب صعوبة يف

التواصل مام يؤدى إىل شعور الشخص املصاب بالعزلة.س
ما هو عالج فقدان السمع؟
يتم العالج حسب السبب يف فقدان السمع كوجود
التهابات فيتم إعطاء دواء لاللتهابات ،وثقب يف طبلة
األذن يؤدى إىل عملية ترقيع ،ووجود شمع يف األذن يحتاج
إىل تنظيف.س
ما هي طرق الوقاية من مرض فقدان السمع؟
من طرق الوقاية االكتشاف املبكر ملشكلة فقدان السمع،
وعدم التعرض لألصوات العالية ،ومنع بعض أنواع
املضادات الحيوية ،وتجنب اإلصابة املبارشة لألذن ،والعالج
الرسيع يف حاالت أدوار الربد ،وإجراء اختبار حاسة
السمع.س

أخصائـــي اضطــراب السمع:
الرنين في األذن وتلف الخاليا
أعراض تحتاج للتحرك الفوري
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» الحقن المجهري»  ..يغير حياتك
يجب عدم إعادة إجراء الحقن المجهرى فى حال فشله إال بعد معرفة السبب

حوار

دولاچى ميشيل

عمليات الحقن املجهري من أكرث االكتشافات العلمية
الطبية التي غريت حياة كثريين كادوا أن يفقدوا األمل يف
وجود طفل.ن
الدقة هي عنوان نجاح عملية الحقن املجهري ،فكيف تتم
هذه العملية وما هي رشوطها ،يحدثنا يف هذا الصدد
الدكتور أحمد كامل بدري املتخصص يف الحقن املجهري.س
وإىل نص الحوار:س
كيف تجري عملية الحقن املجهري؟
يحدث ذلك ىف عدة خطوات ،أوال يتم سحب البويضة
الناضجة املستخرجة من السيدة بأداة متخصصة ،وثانيا
تستخدم إبرة دقيقة وحادة وجوفاء لشل حركة الحيوانات
املنوية واللتقاطها ،وثالثا يتم بعد ذلك إدخال اإلبرة بعناية
من خالل قرشة البويضة ،وتأيت الخطوة الرابعة بأن يتم حقن
الحيوانات املنوية يف سيتوبالزم البويضة وهي املكون
الرئييس الذي ميأل الخلية ،ويتم إزالة اإلبرة بعناية ،والخطوة
األخرية يتم فحص البويضة يف اليوم التايل للحصول عىل دليل
عىل اإلخصاب الطبيعى لها.س
هل يوجد سن معني إلجراء هذه العملية؟
ال يوجد سن محدد ،ولكن سن الزوجة يرتبط مبارشة بجودة
البويضة ،لذلك يقل نجاح العملية مع تقدم عمر املرأة
بسبب تراجع جودة البويضة.س
ىف حال فشل الحقن املجهرى  ..ما هى رشوط إجراء
العملية مرة أخرى؟
يجب عدم إعادة إجراء الحقن املجهرى ىف حال فشله ،إال
بعد معرفة وتحديد سبب الفشل بدقة من خالل إجراء
مجموعة من التحاليل والتى تتمثل ىف تحليل األجسام
املضادة التى تهاجم الجنني وتؤدى لتدمريه ،ويتم عالجها
مبجموعة أدوية بدرجات متفاوتة ،وتحليل األجسام املضادة
التى تهاجم الصفائح الدموية ،وتتسبب ىف عمل تجلطات
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للدم عىل جدار الرحم .س
ما هي تكلفة عملية الحقن املجهري؟
تختلف أسعار عمليات الحقن املجهري حسب حالة
التبويض لدى كل سيدة ،وكمية املنشطات التي قد تحتاجها
والخطة العالجية التي تحتاجها والفحوصات التي يخضع لها
الزوج والزوجة ،وقد يحتاج الرجل أو املرأة عمليات إضافية
قبل الخضوع للحقن املجهري لعالج مشاكل تتعلق بالعقم
أو عملية دوايل الخصية لدى الرجل.س
وغالباً ما يفضل األطباء بعد الحقن املجهري اللجوء إىل
الوالدة القيرصية خاصة يف حالة حدوث حمل يف توأم بعد
الحقن املجهري.س
ويصل متوسط تكلفة متوسط الحقن املجهري يف مرص إىل
نحو  8آالف جنيه يف بعض العيادات ،وهو سعر مناسب
للكثري من الناس ،وتختلف هذه التكلفة عن العديد من
عمليات الحمل املساعد األخرى.س
هل الحيوانات املنوية عند الرجل تؤثر ىف نتيجة عملية
الحقن املجهرى؟
بالطبع تؤثر ،فمن العوامل املؤثرة عىل نجاح عملية الحقن
املجهرى هى جودة الحيوان املنوى لدى الرجل ،الفتا إىل أن
جودة الحيوان املنوى ال تتأثر بسن الرجل ،وإمنا تتأثر
بعوامل أخرى من ضمنها التلوث والتدخني ،ففى حالة أن
تكون نسبة الحيوانات املنوية املشوهة عالية يؤدى ذلك
لخلق جنني ضعيف ال ينجح ،مضيفًا أنه من الطبيعى  -وفقًا
ملنظمة الصحة العاملية  -أن كل رجل يكون لديه نسبة تشوه
 %40ىف حيواناته املنوية ،وىف حال ارتفاع هذه النسبة يصبح
الجنني ضعيف ال يكتمل التصاقه بالرحم ويحدث إجهاض.س
هل ملشكالت الجهاز املناعى عالقة بفشل عملية الحقن
املجهرى؟
بالفعل ،الجهاز املناعى أحد أهم األسباب ىف فشل عمليات
الحقن املجهرى ،فمن املمكن أن يكون الجنني الناتج عن
عملية الحقن املجهرى جيد جدًا ،لكن مبجرد وضعه ىف رحم

السيدة يرفضه جسمها ،موض ًحا أن هناك خاليا تدعى
«اليال» ،وتسمى أيضً ا بـ»الاليال القاتلة» ،وهذه الخاليا
موجودة ىف كل األجسام بنسب معينة ،فإذا ارتفعت نسبتها
بشكل كبري تهاجم الجنني.س

طبيـــب متخصـــص :ال
يوجد سن محدد إلتمام
العمليـــــــة وجــــودة
البويضة هي األهم

سماعة
الصحة

أمراض غريبة لم
نسمع عنها من قبل
 33شخصا في العالم مصابون بمرض
التذكر
إحذر ..هناك العديد من األمراض الغريبة والنادرة التي قد
تصيب البرش ،بعضها عضوي وبعضها نفيس ،وهناك الورايث
منها أو متالزمات ..ويف كل األحوال فهذه أمراض قد ال
تكون سمعت عنها من قبل نستعرضها خالل السطور
التالية.
تقرير دولاچى ميشيل

مرض يذكرك بكل يوم يف حياتك:س
هل تظن أنه بإمكان أي شخص تذكر أحداث يوم معني
قبل  8سنوات مثالً؟ ميكن لألشخاص املصابني مبتالزمة
فرط االستذكار إخبارك بالتفاصيل الدقيقة ،ويوجد
حتى اآلن  33شخصاً ميكنهم تذكر جميع التفاصيل
املتعلقة بكل يوم من حياتهم .نظرا ً ألن الحالة غري
شائعة جدا ً ،ال يتوفر حتى اآلن معلومات كافية ملعرفة
السبب أو اقرتاح العالج.س
مرض يحول أنسجة الجسم اللينة إىل العظام:س
ال يزال املرض الذي يؤدي إىل تحول أنسجة الجسم
اللينة إىل عظام قيد البحث ،حيث يعاين حوايل  1من 2
مليون شخص تم تشخيصهم بهذا املرض ،وفقاً للمعاهد
الوطنية للصحة ،وهو اضطراب ورايث يحول األنسجة
الرخوة إىل عظم بعد اإلصابة أو صدمة أخرى ،يف نهاية
األمر ،ميكن أن يجعل املرض املفاصل والعضالت
تتصلب وتلتصق معاً .ومل يتمكن الخرباء من إيجاد
عالج معروف حتى اآلن.س
مرض يحول الجلد إىل ما يشبه لحاء الشجر:س
ت ُعرف هذه الحالة النادرة أيضاً باسم متالزمة رجل
الشجرة ،والذي يؤدي إىل منو مادة تشبه اللحاء عىل
جلد الشخص ،ويكون هذا النمو غري طبيعي ،ناتج عن
طفرة جينية نادرة ،عىل الرغم من تسجيل حوايل 600
إصابة كل عام ،إال أن هذه املتالزمة ال تزال محرية
للعلامء واألطباء ،وميكن للجراحة أن تعمل عىل إزالة
النمو مؤقتًا ،لكن مل يتمكن الباحثون حتى اآلن من
إيجاد عالج حقيقي للمصابني.س
مرض يؤدي إىل نتوء خيوط صغرية جداً من جلدك :س
يشعر املصابون بهذا املرض كام لو أن جلدهم يتعرض
للعض أو القرص ويقول البعض عن خيوطاً غريب ًة أو

إحذر ..جلد اإلنسان
قد يتحول إلى لحاء
الشجر بهذا المرض

أنسجــــــة جسمك
اللينة قـــــد تتحول
إلى عظام

داكنة أو ألياف تظهر من جلدهم ،وتشري األبحاث حتى
اآلن إىل أن هذه الحالة الغريبة ميكن أن تكون مرتبطة
مبرض ينقله القراد.س
مرض يجعلك تشعر بأمل اآلخرين:س
يوجد لدينا جميعاً خاليا عصبية متطابقة يف أدمغتنا،
ولهذا السبب قد نبيك عندما نرى دموع شخص آخر،
لكن يُعتقد أن األشخاص املصابني بهذا االضطراب
العصبي لديهم خاليا عصبية ذات نشاط مفرط ،مام
يجعل استجاباتهم أكرث تطرفاً وحدة تسبب هذه الحالة
أن يشعر األشخاص باألحاسيس الجسدية نفسها عندما
يشاهدون شخصا آخر يتأمل.س
مرض يجعل النوم مستحيالً:س
يعتقد أن هذا االضطراب يرتبط بطفرة جينية وراثية
نادرة تجعل نوم املصاب مستحيالً ،ويكون األرق عاد ًة
من األعراض األوىل ،يليها القلق ،والخرف ،والهلوسة،
وبعد مرور عام أو أكرث من الليايل بال نوم ميوت معظم
املصابني وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.س
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 123إسعاف

معرفتك لإلسعافات األولية قد تنقذ مريضا

تقرير دولاچى ميشيل

قد يواجه اإلنسان ظروفًا ومواقف صعبة تفرض نفسها
فجأة ودون سابق إنذار ،وعندما يكون لدى اإلنسان املعرفة
والدراية بكيفية الترصف يف مثل هذه الظروف واملواقف
فإن ذلك قد ينقذ حياة إنسان.س
قد تصاب بنوبة قلبية أثناء وجودك يف عملك ،أو ارتفاعا يف
ضغط الدم ،وقد ترتفع أو تنخفض نسبة السكر لديك ،لذا
معرفة اإلنسان باإلسعافات األولية قد تحد من مضاعفات
اإلصابة.س
تساعد اإلسعافات عىل ُسعة العناية بالشخص امل ُصاب يف
موضع الحدث ،مام مينع حدوث أي ُمضاعفات أو إصابات
أخرى له ولذلك نستعرض يف التقرير الحايل خطوات
اإلسعافات األولية.س
تحكم يف أعصابك..س
البد أن يتحكم الشخص يف ضبط أعصابة إذا ما وجد شخصا
يف حالة إغامء واالتصال مبارشة بالفريق الطبي ،إذ ال يفيد
الهلع والخوف يف إنقاذ الشخص املصاب.س
تقييم املوقع..س
يساهم تقييم املوقع يف معرفة األخطار املحيطة باملصاب
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وتحديدها ،إذ عىل الشخص نقل املصاب إن كان يف موقع.
خطر قبل تقديم اإلسعافات األولية له.س
تحديد مدى استجابة الحالة..س
يف حال كان الشخص فاقدا للوعي يجب محاولة إيقاظه من
خالل التحدث إليه بصوت مرتفع أو دغدغة يديه أو قدميه،
والبد من التأكد من تنفس املريض ،ومحاولة رفع قدميه يف
مستوى أعىل من الجسم.س
التنفس الصناعي..س
قم بإجراء تنفس صناعي إن مل يستجيب الشخص ألي من
املحاوالت السابقة ،ويف حال الشك بوجود أي إصابة للمريض
يجب عدم تحريك املصاب طاملا أنه يتنفس ،وقم بالضغط
عىل الصدر عدة مرات متتالية ،ومن ثم أجر عملية التنفس
الفموي.س
درجة حرارة الجسم..س
البد من التأكد أن جسم الشخص املصاب دافئ لحني وصول
املساعدة الطبية وميكن االستعانة ببعض املالبس الخاصة
لتغطية املصاب لحني وصول الفريق الطبي يف حال كان
جسده باردا.س

س«الحروق» ..آثارها وطرق العالج الصحيحة
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تقرير ندى يارس أحمد
حروق الجلد تختلف عىل حسب درجتها وحالتها ،وتعد من
أكرث اإلصابات الشائعة لألشخاص مبختلف أعامرهم ،وخاصة
األطفال ،وتعتمد رسعة الشفاء وأثارها عىل طريقة التعامل
الصحيحة معها.س
وألن الحروق تعد من اإلصابات األكرث شيوعا بني الناس،
لتعرض الكثري ملسبباتها ولكن ميكن معالجتها بطرق رسيعة،
حيث نقدم خالل التقرير الحايل كيفية التعامل مع الحروق
بكافة درجاتها ،حيث تنقسم الحروق إىل أربع درجات،
لكل درجة شكل معني وفرتة التئام معينة.س
الدرجة األوىل:س
تعترب حروق الدرجة األويل األكرث انتشارا واألقل خطرا ،وهي
الحروق التي تحدث يف الطبقة السطحية العليا من الجلد
وعادة ما تكون طبقة الجلد املصابة حمراء أو متورمة وتلتئم
يف فرتة ترتاوح بني ثالثة إىل ستة أيام دون أن ترتك عالمة أو
رضر ملحوظ.س
الدرجة الثانية:س
هي الحروق التي تحدث يف الطبقتني العلويتني من الجلد
وتكون مؤملة عند تعرضها للهواء ولونها أحمر وعادة ما
تشكل بثو ًرا ،وتلتئم يف فرتة ترتاوح بني سبعة إىل  21يوما
وعادة ما ترتك ندبة أو يتغري لون الجلد املصاب.س
الدرجة الثالثة:س
من الحروق التي يصل الرضر فيها إيل ما بعد طبقات الجلد
حيث يصيب األنسجة وتكون هذه الحروق مؤملة جدا عند
الضغط عليها وعادة ما يكون الجلد قايس وشمعي ،ويجب
استشارة الطبيب يف هذا النوع من الحروق ملعرفة كيفية

التعامل معها بشكل صحيح ،وتلتئم يف فرتة طويلة عادة ما
تكون أكرث من  21يوما وترتك ندبة ال تلتئم بسهولة.س
الدرجة الرابعة:س
هي األكرث خطورة وتحدث يف الجلد بسمك كامل حيث
تصل إيل األعصاب واألوتار وأحيانا العظام ،وتكون هذه
الحروق بيضاء شمعية أو سوداء متفحمة وعادة ما تكون
اإلصابة شديدة لدرجة موت األعصاب وعدم الشعور باألمل،
كام إنه ال ميكن لهذه النوع من الحروق االلتئام دوت تدخل
جراحي وعادة ما ترتك ندبة شديدة.س

كيف نتعامل مع «الحروق»
بطريقة صحيحة؟
عالج الحروق:س
مبعرفة درجات الحروق يجب علينا معرفة أيضا كيف ميكن
عالج الحروق ،حيث البد من تنظيف املنطقة والعمل عيل
تربيدها مباء بارد وليس ثلج مبارش ،وهذا لتجنب تعرض
الجلد لتلف ،وبعد ذلك يجب منع العدوي وهذا عن طريق
وضع كريم مخصص للحروق أو الصبار ومينع استخدام
معجون األسنان أو أي شيئ غري مناسب النه عادة ما بسبب
عدوي ملكان اإلصابة ،ويف النهاية يجب تغطية الحرق بشاش
معقم وعدم الضغط عيل الجلد املصاب ،وهذا ينطبق عيل
حروق الدرجة األويل والثانية ،أما الثالثة والرابعة فيجب
التعامل معها بحذر شديد والذهاب إيل املستشفي لتلقي
العالج املناسب لهذا النوع من اإلصابات ،وذلك ألن هذا
النوع من الحروق يؤثر عيل وظائف أخري يف الجسم.س
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سارينة  ..مبادرة تطوعية لتوعية
األطفال من مخاطر كورونا

تقرير نيفني سعيد الغبايش وندى يارس أحمد

مبادرة تطوعية استهدفت توعية األطفال تجاه كثري
من األمور ،وخاصة الصحة ،يف ظل التحديات التي
نواجهها من فريوس كورونا املستجد.س

أطلقتها فتاتان نتيجة غياب الوعي الطبي لدى الكثري من
األفراد وخاصة األطفال ،فجائت مبادرة «سارينة» لتكون
املنقذ واملرشد ألجيال من األطفال قد يكون غاب عنهم
الكبار.س
مريفت املرصي» والتي تنتمي ملحافظة اإلسكندرية«،
ورفيقتها «إميان موىس» من مدينة املنصورة ،قررتا أن
يؤسسا «سارينة» يف ديسمرب  2019لتقدم ورش عمل
تستهدف التوعية الصحية.س
وبعد تفيش فريوس كورونا الجديد ،وتحوله إىل جائحة
عاملية ،عزمت «مريفت» و»إميان» عىل توعية األطفال
باإلجراءات الوقائية ضده ،وانطلقت املبادرة يف بدايتها
لتعريف األطفال عىل اإلسعافات األولية ،خاصة ما يواجهه
األطفال يف يومهم الدرايس.س

،،

القامئني عىل املبادرة :نقدم
ورش عمـــل وفيديوهات
إرشاديــــة لتعليم األطفال
اإلسعافات األولية
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،،

املبادرة غري موجهة لألطفال املرصيني فقط«
ولكن شارك بها عدد كبري من األطفال من الذين
ينتمون لجنسيات أخرى» ..هكذا رصحت
«مريفت» يف حديثها ملجلتنا ،موضحة أنه تم
تعريف األطفال عىل عدد من املعلومات يف ورشة
تحت عنوان «أعرف جسمك» والتي كانت أوىل
خطوات املبادرة.س
وأشارت «مريفت» إىل أن الورشة رشحت كيفية
التعامل مع الحروق والكسور ونزيف األنف ورضبة
الشمس ،مستخدمني التعليم غري التقليدي يف محاولة
لتبسيط املعلومات الطبية لتناسب عقل الطفل ،من
خالل األلعاب املختلفة والقص واللصق والتلوين
ومرسح العلوم ومتثيل اإلصابات يف مشاهد ترسخ
الفكرة أكرث لدى الطفل.س
ولفتت «مريفت» إىل أن الورشة انطلقت يف البداية
من مقر جمعية «الرواد» ،ومن ثم تحول األمر إىل
ورش عمل يف عدد من الجمعيات واملدارس
املختلفة ،حتى ظهر فريوس كورونا «كوفيد»19-
وأثر عىل أنشطة املبادرة.س
وأضافت «مريفت» أن املبادرة تحولت إىل ورش
عمل عرب اإلنرتنت ،وتم نرش فيديوهات عىل
مواقع التواصل االجتامعي عن اإلجراءات
الوقائية والتوعية الصحية من أخطار فريوس
كورونا وكيفية تجنبها والتعامل معها.س
وبينت «مريفت» أن أنشطة املبادرة مل تكن قامئة فقط عىل
مساعدة األطفال ،ولكن استطاعت املبادرة عن طريق
التواصل من خالل جانب املسئولية املجتمعية للرشكات
الخاص ،أن توفر امل ُعدات الوقائية من كاممات وكحول
باإلضافة إىل كتب دراسية لـ  20أرسة من الالجئني السوريني
واليمنيني.س
وأكدت «مريفت» أن املبادرة تهدف إىل توسيع أعاملها
ومساعدة عدد أكرب من األطفال يف املدارس ،كام تحاول لفت
أنظار املجتمع إىل أهمية وجود مهارة اإلسعافات األولية لدى
األطفال.س
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العالج

الطبيعي

الجندي المجهول

د .أحمد الحرفه :منع حدوث
اإلصابة يفرق بين الطبيب ذو
الخبرة من غيره
حوار أحمد جامل بكر
ترأس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين بنادي االتحاد السكندري،
وحاصل على دبلومة في إصابات المالعب من االتحاد الدولي
لكرة القدم.
التقت مجلتنا د /أحمد حمدي الحرفه ،المتخصص في العالج
الطبيعي بمستشفى ادكو العام بمحافظة البحيرة ،ليحدثنا
عن إصابات المالعب وطرق العالج ،وأهم األمراض التي يشارك
فيها العالج الطبيعي بشكل رئيسي.
وإلى نص الحوار:
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يف البداية نريد أن نتعرف عىل الفرق بني الطب الطبيعي
والعالج الطبيعي والتأهيل الريايض؟
الطب الطبيعي يختص به الطبيب البرشي ،ويدرس أيضا
األمراض التي يتم معالجتها بالطب الطبيعي مثل الروماتيد
والخشونة ،ولكن ال يكون متعمق يف آلية إدارة الجسم
نفسها ،ولكنه يدرس كل شيئ يف الجسم وكيفية عالجها ،أما
التآهيل الريايض تكون كلية تربية رياضية هي املسئولة عنه
حيث تؤهل الالعب السليم أو املريض الستعادة وضعه
الصحي الطبيعي ويستطيع استكامل مشواره الريايض.
حدثنا عن دور طبيب العالج الطبيعي يف إصابات املالعب؟
له دور كبري جدا حيث يقوم بتشخيص حالة الالعب ،ووضع
تخطيط لربنامج العالج ،وتنفيذه ،والتأكد من سالمة
وجاهزية الالعب.
هل هناك نقابة ألطباء العالج الطبيعي؟
بالفعل يوجد نقابة خاصة بالعالج الطبيعي ،والدليل عيل
ذلك أنه يسمح لنا بكتابة الروشتات والتشخيص والرشوع يف
عالج املريض بشكل طبيعي ،ولكن دورنا كعالج طبيعي
بيكون  %80منه بشكل يدوي ،و %20منه بيكون عالج
باألدوية ألن الالعب البد وأن يكون جاهز بأرسع وقت.
كيف يتم التعامل مع إصابات املالعب يف النادي؟
األهمية األساسية تكمن يف جاهزية الالعب يف أرسع وقت
ممكن ،ألن الالعب املصاب بيكون الوقت بالنسبة له مقدر
باملال وطول فرتة العالج يسبب خسارة مادية للنادي غري أن
وجوده بالتأكيد هام لدعم الفريق داخل امللعب فالبد من
جاهزيته  %100لخوض املباراة واملنافسة عيل الفوز ،وعىل
هذا األساس يتم العالج من خالل خطط عاجلة تضمن
مراحل الشفاء برسعة.
كيف تتم اإلسعافات األولية يف حالة إصابة العب؟
البد من عىل كل من يعمل ضمن العالج الطبيعي أو مسئول
عن فريق ريايض أن يكون حاصل عيل دورات تدريبية يف
ومهم جدا  first aid،اإلسعافات األولية أو ما يسمي بـ
لتفادي اإلصابات التي تحدث يف املباريات مثل ( بلع
اللسان ،خلع الكتف ،املفاصل بشكل عام ،حاالت اإلغامء،
السكتة القلبية ،السكتة الدماغية) ،وبالتايل البد من وجود
أدوات الخياطة واألدوية الخاصة بالجروح وطبعا يتم
التنسيق مع عربة اإلسعاف املتواجده يف امللعب يف حالة
نقل الالعب ألقرب مستشفى.

حدثنا عن إصابات املالعب؟
يف الحقيقة تنقسم إصابات املالعب إىل نوعني ،األول يف
امللعب ويتم فيه تشخيص مبديئ للحالة وعالجها بشكل
فوري إذا كانت بسيطة ،والثاين يكون يف العيادة وذلك من
خالل تحويل الالعب لتنفيذ برنامج عالج تكون جلساته يف
العيادة حتى يتم إعادة تأهيله للعب مرة أخرى.
ما هي أهم مميزات دكتور العالج الطبيعي يف النوادي؟
أنه مينع حدوث اإلصابة ،وال ينتظر وقوع اإلصابة وهذا ما
مييز الطبيب املحرتف عن غريه ،وذلك يأيت من من متابعة
املدربني ودراسة التامرين التي يؤديها الالعب حيث يتم
تقديم النصائح بتخفيف األحامل أو أداء بعض التامرين
حتى مننع حدوث اإلصابة.
هل من حق أخصايئ التأهيل الريايض مامرسة التمرينات
العالجية؟
بالنسبه للعالج بالتامرين مهم جدا سواء العالج الكهريب
وبعد  Therapy Laserأو العالج بالليزر Electrotherapy
ذلك يأيت العالج اليدوي والذي يعتمد عيل مهاراة وخربة
دكتور العالج الطبيعي وطريقة التمرين يتم اختيارها بعناية
عيل حسب نوع اإلصابة.

العاملــــــون بالعالج
الطبيعـــــي مدربون
على طرق اإلسعافات
األولية
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الدكتور محمد عوض :إصابة الصليبي
األخطر على العبي كرة القدم
ممارسة الرياضة تحمي
من خشونة الركبة

حوار أحمد جامل بكر
لعل أكرث ما يتعرض له الرياضيني خالل مامرستهم
التدريبات الرياضية ،اإلصابات املفصلية والعظام نتيجه
مامرسة شاقة للتامرين ،ودامئا يتجه التفكري إىل املتخصصني
من األطباء يف مجال العظام ،وننىس مهمة العالج الطبيعي،
.الذي يعد سببا كبريا يف إعادة التأهيل والعودة من جديد
التقينا الدكتور محمد عوض الديب اخصايئ العالج
الطبيعي ،مدير مستشفى مدينة أبو حمص العام مبحافظة
البحرية ،ليحدثنا عن مرحلة التأهيل للعودة من اإلصابة
وأبرز اإلصابات املزمنة وكيف يتم التعامل معها.
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ما هي أشهر اإلصابات الرياضية ؟
أشهر اإلصابات الرياضية هي إصابة القطع سواء الجزيئ أو
الكيل يف الرباط الصليبي ،وهذه اإلصابة العبي كرة القدم
هم األكرث عرضة لها ،لذلك هي من أشهر اإلصابات.س
هل اإلصابات تحتاج وقت كبري للتعايف؟
ليس جميع اإلصابات تستغرق وقتا يف التعايف ،فكل إصابة
بحسب درجة مستواها والربنامج التأهييل الذي يوضع
للمريض ومدى تقبل موضع اإلصابه له ،ولكن هنالك
إصابات مثل اإللتواءات يف الرسخ والكوع ومشط القدم
فكلها إصابات بسيطة ترتاوح فرتات عالجها من  5-3أسابيع
من التأهيل الطبيعي.س
ما أسباب خشونة الركبه وطرق الحامية منها؟
تعد إصابة خشونة الركبة من اإلصابات املزمنة التي تستمر
مع املريض دامئا عىل املدى البعيد ،وتختلف أسبابها ولكن
عىل رأسها الوزن الزائد ،فالسمنة املفرطة من أسباب تهتك
غضاريف مفصل الركبة ويأيت بعدها مامرسة التامرين
الشاقة التي تعرض الركبة لحركات صعبة بشكل متكرر مثل
ألعاب اإلسكواد والركض وغريها من األلعاب الرياضية.س
ويتم الحاميه من الخشونة من خالل أن يحافظ الشخص
عىل وزنه واتباع حمية غذائية صحية وسليمة وأيضا تجنب
مامرسة األلعاب الرياضية الشاقة التي تعرض الركبه لحركات
صعبة ،وأيضا االهتامم بجلسات املساج أو التدليك عيل
الركبة كل فرتة.س
ما هي أكرث األمراض شيوعا لدى املسنني؟
من أكرث ما يتعرض له املسنني هي خشونة املفاصل
والتهابات الفقرات وخصوصا فقرات العنق ،ويتم التعامل

معها من خالل اتباع برنامج عالجي يتضمن جلسات عالج
طبيعي وبعض األدوية الطبية التي يتنظم عليها املريض.س
هل الجسم يحتاج لجلسات عالج طبيعي كل فرتة
للمحافظة عليه؟
يغفل البعض عن أهمية جلسات العالج الطبيعي وأحيانا
يتذكرها البعض عند إصابته ويحتاج لتأهيل ،وأحيانا يجهل
البعض أهميتها وال يذكرها نهايئ ،عىل الرغم من أهميتها
القصوى فالجسم يحتاج ملرونة يف كافة مفاصله وفقراته
وتلك املرونة ال تأيت إىل من خالل جلسات العالج الطبيعي
فالقيام بها كل فرتة مينح الجسم نشاط ومرونة دامئة ويقلل
من تعرضها لإلصابات.س
كيف يتم التعامل مع اإلنزالق الغرضويف؟
أول اإلنزالق الغرضويف يحدث بسبب األحامل الثقيلة التي
ً
يرفعها البعض أو الحركة بشكل خاطئ يؤثر عىل فقرات
القطنية وغريها من األسباب املتعددة ،ويتم التعامل مع
مصاب اإلنزالق الغرضويف من خالل جلسات عالج طبيعي
بربنامج مخصص له وإلزامه بعدم الحركة إال وقت الحاجة
وعدم رفع أي يشء مهام كان وزنه ،وإذ مل يستجب للعالج
ملدة من  8-5أسابيع وقتها يتم التدخل الجراحي.س
ما هو النظام الصحي الذي ينصح به للحفاظ عىل مرونة
املفاصل والجسم بشكل عام؟
بداية البد من االهتامم بطريقة الجلوس الصحيحة وامليش
ملدة  20دقيقة عىل األقل خالل اليوم ،بجانب مامرسة بعض
األلعاب التي تعمل عىل زيادة مرونة املفاصل والجسم مثل
ألعاب «الكروس فيت» وبعض «االسرتيتشات» الديناميكية
التي ال تأخذ وقت يف القيام بها.س
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الوقاية خير من العالج..
 70مادة غذائية تسبب الحساسية عليك تجنبها

تقرير ندى يارس أحمد
الحساسية مرض يصاب به اإلنسان كثريا ،وينقسم لعدة
أنواع أخطرهم الحساسية الغذائية ،والتي يرتاوح معدل
انتشارها بني البالغني بني  %1إىل  ،%3أما األطفال بني  %4إىل
.%6س
وخالل السطور التالية نتعرف عىل الحساسية الغذائية
ومخاطرها وكيفية الوقاية منها.س
تعريفها..
الحساسية الغذائية عبارة عن رد فعل ضار يحدث يف الجهاز
املناعي نتيجة تناول طعام معني بأي كمية حتي لو كانت
قليلة من الطعام املسبب للحساسية وينتج عنه ظهور
أعراض مختلفة عيل الجسم.س
أماكن ظهورها..
تم التوصل إيل وجود أكرث من  70مادة غذائية مسببة
لحاالت الحساسية والتي تختلف طرق ظهورها عىل الجسم
فتظهر يف الفم عن طريق ورم يف الشفاه أو اللسان ،ويف
الجهاز الهضمي يف شكل تشنجات يف املعدة وإسهال وتقيئ
ومشاكل يف القولون.
وتظهر يف الجلد يف شكل طفح جلدي أو أكزميا ،وهناك بعض
املواد الغذائية التي تؤثر عيل الجهاز التنفيس عن طريق
تورم يف القصبات يؤدي إيل ضيق تنفس وأحيانا إيل االختناق،
ويف حاالت شدة الحساسية يصل الخطر إيل املوت.
تأثريها عىل األطفال..
تشري الدراسات إىل أن  %75من تفاعالت الحساسية بني

األطفال يكون سببها الحليب ومشتقاته من البيض والصويا،
وعادة ما يتقبل الطفل هذه األطعمة عند بلوغ سن الثالثة
من العمر ،أما عن حساسية الفول السوداين والسمك والجوز
وانواع من الفاكهة فتكون دامئة بشكل عام.
الحبوب املسببة للحساسية..
وضعت اللجنة املعنية بتوسيم األغذية التابعة لهيئة
الدستور الغذايئ قامئة باألغذية والعنارص التي تسبب أكرث
التفاعالت وشدة الحساسية ومن هذه األغذية الحبوب التي
تحتوي عيل الجلوتني (وهو عنرص موجود يف بعض الحبوب
مثل القمح والشعري والشوفان) ،والقرشيات بأنواعها،
والبيض ،والسمك مبشتقاته ،والفول السوداين وفول الصويا
ومشتقاتهم ،واللنب مبشتقاته مبا يف ذلك الالكتوز ،والجوز
بأنواعه ومشتقاته.
املنطقة الجغرافية..
بالرغم من أن الحساسية الغذائية منترشة يف جميع أنحاء
العامل إال انها يف بعض األحيان تختلف حسب املنطقة
الجغرافية ،ففي الواليات املتحدة األمريكية يُعد الفول
السوداين ومثار الجوز بأنواعها أكرث األغذية املسببه
للحساسية ،ويف أوروبا يُعد الكرفس وحبوب الخردل
والسمسم من األغذية املسببه للحساسية أيضا ،وبالرغم من
ندرة وجود حساسية اللحوم إال إنها توجد يف اسرتاليا ،ويف
دول البحر املتوسط تعترب األلبان ومشتقاتها والجلوتني من
أنواع الحساسية املنترشة وذلك بسبب انتشار حمي البحر
املتوسط بني سكان هذه الدول.

طريقة اكتشافها..
ميكن اكشاف ما إذا كانت لديك حساسية تجاه نوع معني
من األغذية وذلك عن طريق تدوين ما تتناوله وترشبه
خالل فرتة أسبوعني مع مقارنة ذلك باألعراض التي تظهر
عليك ،ويجب املتابعة مع دكتور متخصص وعمل تحاليل
توضح املسبب للحساسية ،ويجب الرجوع إيل التاريخ
الورايث ملعرفة ما إذا كان هناك حساسية من نوع غذاء معني
وذلك ألن العامل الورايث يعترب السبب الرئييس يف اإلصابة
بحساسية الغذاء.
الوقاية..
يعترب البعد عن األغذية املسبب للحساسية هو العالج
األمثل فالوقاية هي أساس تجنب اإلصابات ،وكذلك يجب
االنتباه إيل مكونات الغذاء الذي تتناوله وقراءة امللصقات
الغذائية بعناية ،وأخرب من حولك عن الحساسية التي تعاين
منها وإذا كان لديك طفل يعاين من الحساسية يجب أن
توضح له األعراض.
ويف النهاية ،يجب انتشار التوعية بني أفراد املجتمعات عن
الحساسية الغذائية ألن الدراسات الحديثة تؤكد انتشار
الحساسية يف جميع أنحاء العامل بشكل أكرب من املايض،
وكذلك يجب توضيح مكونات املنتج يف امللصقات التي
توضع عليها ،وتعمل املنظامت املختلفة يف الوقت الحايل
عيل التوعية ببدائل األغذية املسببه للحساسية لحامية
املريض من اآلثار الجانبية.
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»التغذية العالجية«
»التغذية

سر الجسم الخالي من األمراض

اتباعك لنظام غذائي معين قد يمنع عنك الكثير من األمراض ،فالتخطيط الغذائي مفتاح الصحة
وسلوك حضاري ،حيث أثبتت الدراسات العلمية أن من يتناول غذاءا صحيا ال يحتاج إلى أدوية.
تحدثنا مع الدكتور أحمد العمدة المتخصص في التغذية العالجية وعالج السمنة والنحافة ،خالل
السطور التالية حول التغذية العالجية وكيفية تحديد نظام غذائي معين يفيد جسم اإلنسان.
حوار

الاء القنييش ونيفني الغبايش
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ما هو الفرق بني بني التغذية العالجية وعالج السمنة
والنحافة؟
التغذية العالجية عبارة عن وضع نظام غذايئ يحدد لنا
تناول بعض األطعمة أو املواد الغذائية؛ وهو جزء من
عالج حالة صحية معينة مثل تخسيس جسم الشخص
من بعض األطعمة أو إصابة الشخص بأمراض مثل
مرض السكر أو مرض الكيل أو الضغط أو مرض ضعف
املناعة أو مشاكل سوء التغذية ،أما عالج السمنة
والنحافة يعترب جزء من التغذية العالجية نفسها.
ماهي أهم العنارص التي يحتاجها جسم اإلنسان؟
أهم العنارص الغذائية التي يحتاجها جسم اإلنسان
بصفة عامة هي العنارص التي تتواجد بالخرضاوات
سواء كانت طازجة أو مطهية ،باإلضافة إيل الربوتينات
الحيوانية والنباتية ،والدهون الصحية مثل السمن
البلدي ،والزبد البلدي والدهون املوجودة باملكرسات،
والكربوهيدرات املعقدة  -الكربوهيدرات املفيدة
للجسم ،-باإلضافة إيل الفواكه مع مراعاة تناولها بنسب
معينة مفيدة للجسم.
هل تختلف احتياجات كل شخص عن اآلخر من هذه
العنارص؟

بالطبع تختلف احتياجات كل شخص عن اآلخر؛
فاحتياجات جسم اإلنسان حسب الحالة الصحية
واحتياجات الجسم لعنارص غذائية معينة وأيضً ا
تختلف حسب السن والوزن باإلضافة إيل النشاط
الحريك الذي يبذله خالل اليوم.
كيف يتم تنظيم الوجبات بشكل صحي عيل مدار
اليوم؟
يتم تنظيم الوجبات بحيث يكون عدد مرات تناول
الطعام من مرتني حتي  3مرات بحد أقيص عيل مدار
اليوم ،باإلضافة إيل تزويد الوجبات بجميع العنارص
الغذائية من خرضاوات وفواكه وبروتينات
وكربوهيدرات ودهون بنسب معينة.
ماهي األطعمة البديلة للحلويات؟
يوجد حلويات يتم عملها بطرق صحية وطرقها
موجودة ومتداولة عيل شبكة اإلنرتنت ،باإلضافة إيل
املكرسات والشيكوالتة الداكنة.
حدثنا عن األمراض الناتجة عن سوء التغذية؟
يوجد أمراض كثرية تنتج عن سوء التغذية مثل فقر
الدم وأمراض نقص الربوتني وأمراض نقص الفيتامينات
ومرض التضخم يف الكبد وهشاشة يف العظام وضعف
يف املناعة باإلضافة إيل مرض السمنة.

ماذا عن األخطاء الشائعة التي تؤثر عيل صحة
اإلنسان؟
األخطاء الشائعة املؤثرة بشكل سلبي عيل جسم
اإلنسان هي تناول التسايل بكرثة عيل مدار اليوم وتناول
الوجبات الرسعة والحلويات والنشويات.
ما رأيك يف الوجبات الرسيعة وتأثريها عيل صحة
اإلنسان؟
الوجبات الرسيعة من أكرث األشياء املرضة لجسم
اإلنسان ومن األمراض الشائعة بسبب تناول الوجبات
الرسيعة زيادة الوزن وتصلب يف الرشايني نظ ًرا لزيادة
الدهون بها وتسبب ارتفاع الكوليسرتول يف الدم
باإلضافة إيل الحموضة وسوء الهضم وضعف وفقر
الدم.
يف أي عمر يضعف جسم اإلنسان؟
جسم اإلنسان يتأثر بالضعف عا ًمة بسبب تناول
الطعام غري الصحي باإلضافة إيل عدم وضع نظام غذايئ
صحي للوجبات ،ولكن عند تنظيم الطعام والوجبات
وتناول الطعام بشكل صحي تكون صحة اإلنسان جيدة
جدا.
ماهي أهم النصائح التي تقدمها لألفراد ليحصلوا عيل
صحة جسامنية أفضل؟
أنصح بتتبع أسلوب غذايئ صحي مع تحديد عدد
وجبات الطعام عيل مدار اليوم باإلضافة إيل تناول
العنارص الصحية املفيد للجسم من خرضاوات وفواكه
وبروتينات باإلضافة إيل رشب املياه بكرثة ومامرسة
الرياضة ملدة نصف ساعة بشكل يومي ،ويجب اإلبتعاد
عن تناول الوجبات الرسيعة واملواد املرضة لجسم
اإلنسان بشكل عام.
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تغذية سليمة تساوي جسد رياضي..
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الكابتن مصطفى عاشور :اتباع الرياضيين لنظام غذائي
متوازن يحافظ على صحتهم
يتطلب التمرين الريايض الشاق التغذية السليمة،
وغالبا ما يتجاهل البعض أهمية اتباع نظام غذايئ
صحي وسليم ،ويخرجون لتناول وجبات خفيفة غري
صحية بعد التمرين ،مام يرض أجسامهم ،بسبب
نقص التغذية الكافية ،وهناك احتامل أكرب ملواجهة
مشاكل صحية يف املستقبل.
تحدثنا خالل السطور التالية مع الكابنت مصطفى
عاشور كابنت كامل أجسام حاصل عىل شهادة
يف مجال التدريب الريايض والتغذية ISSA
الرياضية ،والتي تعد من أكرب الشهادات الدولية يف
مجال التدريب الريايض عمل كمدرب كامل أجسام
ومتخصص تغذية رياضية يف أحد الصاالت
الرياضية بالكويت ملدة  ٨سنوات عضو اإلتحاد
املرصي لكامل األجسام معتمد من اإلكادميية
الربيطانيه للعلوم الرياضيةلنتعرف منه عىل أهمية
التغذية السليمة وكيف تكون واالستدامة عليها.

حوار أحمد جامل بكر
ماهي أهمية التغذية الصحية ملن ميارس األلعاب الرياضية؟
للتغذية الرياضية أهمية عظمى للفرد بشكل عام ،وملن
ميارسون األلعاب الرياضية بشكل خاص ،فيجب عىل الشخص
الريايض أن يهتم بكل تفاصيل الوجبات التي يتناولها عىل مدار
يومه وكذلك أن يتبع نظام حمية غذائية منظم ومتوازن من
حيث احتياجاته من الدهون والكاربوهيدرات والربوتني
والفيتامينات ،فذلك يجعله ينعم بحياة صحية ونشاط وتركيز
مستمر خالل يومه.
أنظمة التغذية التي يتبعها العبى كامل األجسام تختلف عن
تلك التي يتبعها من ميارسون األلعاب الرياضية األخرى؟
بالتأكيد فكل فرد يسعى إىل هدف خاص له وبالتايل تختلف
الطرق التي يتبعها لذلك الهدف ،فالعبي كامل األجسام يجب
أن يتبعوا نظام غذايئ عاىل السعرات الحرارية بحيث يكون
أعىل من معدل احتياجهم الطبيعي وذلك لتعويض املجهود
املكثف الذي يبذلوه خالل التمرين وليكتسبوا حجم عضالت
أكرث من الطبيعي ،وكذلك يجب أن يكون نظامه الغذايئ
محسوب بالجرام دون مبالغة ،فكل جرام يدخل جسمه عليه
أن يقدر سعراته الحرارية ويحسبها.
كيف يقوم الشخص بحساب احتياجاته من السعرات
الحرارية؟
هناك الكثري من الوسائل السهلة والبسيطة لذلك من البحث
عىل جوجل ،ويوجد مواقع صادقة يف ذلك األمر متوفرة ،ولكن
هنالك معادلة ثابتة لحساب ذلك األمر وهي حاصل رضب
الخاص به وهو طاقته  BMRمعدل نشاط الشخص يف الـ
املستهلكة لعمليات جسمه الحيوية.
ما هي أهم الفيتامينات واملعادن التي يحتاجها الشخص
بشكل عام؟
يتواجد الكثري من الفيتامينات واملعادن التي يجب عىل الفرد
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تناولها للحفاظ عىل صحته والتمتع برتكيز ونشاط متجدد
والكثري  Cومستمر ،ومنها أوميجا  3واملالتي فيتامني وفيتامني
من الفيتامينات التي ال تعد والتحىص.
هل تناول القهوة قبل مامرسة الرياضة تحسن من األداء
الريايض؟
بالفعل تعد القهوة من املرشوبات التي يوىص تناولها قبل
مامرسة التمرين ،ألنها تعزز من مراكز الرتكيز يف املخ فتجعل

الالعب متهيأ ذهنيا بشكل جيد ملامرسة التدريبات ومن جهة
أخرى تساعد بشكل نوعا ما يف حرق الدهون من خالل تحويل
الدهون لطاقة متوفرة يستهلكها الالعب خالل أدائه
الريايض.
ماذا عن أنظمة «الدايت»؟
هنالك الكثري من األنظمة الغذائية املختلفة واملتنوعة مثل
نظام «الدايت» املتوازن ،والـ «كارب سايكل» ،و»الكيتو
دايت» ،و»الصيام املتقطع» ،وأنظمة متعددة أخرى ،وبالتأكيد

هنالك اختالفات جذرية بني كل نظام عن األخر من حيث
اعتامد كل نظام عىل نسب كربوهيدرات وبروتني ودهون
مختلفة وكيفية تطبيقه عىل مدار اليوم.
ما املعدالت التي يحتاجها أصحاب النشاط الطبيعي خالل
اليوم من الربوتني والدهون؟
هناك نسب ولكنها ليست ثابتة فكل جسم وله طبيعته الحيوية
املختلفة عن األخر ،ولكن من حيث الربوتني فصاحب النشاط
املتوسط يحتاج «واحد بروتني» لكل كيلو جرام من وزنه ،أما
الدهون  0.35لكل كيلو جرام من وزنه.
هل نظام الكيتو دايت من أفضل أنظمة التخسيس؟
عىل الرغم من شهرة نظام الكيتو الفرتة األخرية واتباع الكثري له
بسبب أنه يعتمد عىل الدهون كمصدر أسايس له ويؤدي
النقاص الوزن ،إال أنه يعد من أكرث األنظمة الخطأ والخطرية
عىل صحة األفراد فال يوجد جسد ال يحتاج للكربوهيدرات
ومن عنارص نجاح ذلك النظام هو منع الكربوهيدرات متاما
وهو أمر مستحيل تحقيقه فبالتايل ما يحدث هو تأثري سلبي
عىل النشاط والقلب والعمليات الحيوية للجسد فقط.
ما هو املؤرش الجاليسيمي؟ وكيف يؤثر عىل نسبة السكر يف
الدم؟
املؤرش الجاليسيمي بشكل مبسط هو الوسيلة التي تعرفنا
نسب ارتفاع السكر يف الدم تجاه األطعمة التي تعتمد عىل
الكربوهيدرات ،ويرتبط املؤرش الجاليسمي ارتباط وثيق
بارتفاع وانخفاض السكر يف الدم فعند تناول وجبات منخفضة
املؤرش الجاليسيمي تقلل من ارتفاع نسب السكر يف الدم
والعكس فعند تناول الوجبات املرتفعة املؤرش الجاليسمي يزيد
السكر يف الدم ويتم ترسيع تخليق الجليكوجني يف العضالت.
هل تتأثر املناعة بشكل مبارش بإتباع نظام تغذية صحي؟
بالتأكيد فالتغذية متكاملة الوجبات الصحية والفيتامينات
واملعادن التي يحتاجها الجسم تعمل عىل تقوية مناعة
الجسم.
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جراحات السمنة بين األمل والخطورة
استشاري جراحة :مرىض السكر تناسبهم عمليات تحويل
املسار أكرث من تكميم املعدة

عدم التزام المريض
بالتعليمات يكلفه
الكثير من المخاطر
حوار نيفني سعيد الغبايش
أصبح كثري من الناس يفضل التوجه إىل أطباء جراحات السمنة
وذلك للتخلص من وزنهم الزائد بعد فقدان القدرة عىل اتباع
حمية غذائية معينة لفقدان الكيلو جرامات الزائدة.
الحركة البطيئة وتدهور الصحة وانخفاض النشاط اليومي كلها
أمور ترهق مرىض السمنة املفرطة ،وخالل السطور التالية نجد
كثري من اإلجابات من الدكتور إبراهيم كرم السهوجي
استشاري جراحات السمنة واملناظري ،التي توضح كثري من
االستفهامات.
وإىل نص الحوار:
عىل أي أساس تقوم فكرة جراحات السمنة؟
وزن اإلنسان عبارة عن الفرق بني كمية الطاقة الداخلة للجسم
وبني كمية الطاقة الخارجة منه ،وتقوم فكرة هذا النوع من
الجراحات عىل تقليل نسبة الطاقة الداخلة للجسم ،حيث إن
الجسم الطبيعي يقوم بحرق السعرات عن طريق حركة الجسم
والوظائف الداخلية للجسم والتي تختلف مقدار حرقها عىل
حسب السن ،والجنس ،فالرجل يحرق أكرث من املرأة ،وكتلة
العضالت أكرب ،وعند زيادة كتلة الجسم بشكل كبري يفضل أن
يتوجه املريض لجراحات السمنة.
ما هي أنواع جراحات السمنة؟
هناك عدد كبري من العمليات منها تكميم املعدة ،وتحويل
املسار ،والسايس ،واستئصال الدهون ،وبالون املعدة.

كيف يتم تحديد نوع العملية؟
مبدئيا هناك نوعان من العمليات ،النوع األول يعمل عىل
تقليل حجم األكل الداخل للجسم ،والنوع الثاين وهي عمليات
تحويل املسار حيث إن الطعام ال مير عىل أماكن امتصاص
السكريات.
وهناك ثالثة عوامل رئيسية وهي املريض الذي يفضل أكل
الحلويات ال ميكن أن يقوم بالعمليات التي تعتمد عىل تقليل
كمية الطعام مثل عملية تكميم املعدة ،ألن قطعة الشيكوالتة
الصغرية لها تأثري سلبي كبري عىل الجسم مقارنة مبا تساويها من
قطعة خبز.
وهناك املريض الذي لديه مشاكل يف الحجاب الحاجز ال تناسبه
عمليات التكميم ألن عملية التكميم تعمل عىل تحويل املعدة
من منطقة ذات ضغط منخفض ملنطقة ذات ضغط مرتفع مام
يزيد من االرتجاع.
وأيضا فإن مرىض السكر تناسبهم عمليات تحويل املسار أكرث
ألن نتائجها أعىل من نتائج عملية تكميم املعدة.
وهناك بعض العوامل غري الرئيسية مثل وجود عمليات أخرى
قام بها املريض من قبل مثل وجود مشاكل جراحية.
هل هناك فرق بني جراحات السمنة من حيث نسبة السهولة
أو الصعوبة؟
نعم بالطبع هناك اختالف ،فالطبيب الذي يستطيع القيام
بعمليات تحويل املسار من السهل أن يقوم بأية واحدة أخرى،
وبالتايل فإن عمليات تحويل املسار تعد أصعب نوع من
العمليات وعمليات التكميم تعد األسهل.
ما هي اآلثار الجانبية املختلفة التي تحدث للمريض؟
تنقسم اآلثار الجانبية عىل عدة مراحل ،املرحلة األوىل تحدث
داخل العملية ،واملرحلة الثانية تحدث يف األسابيع األوىل بعد
العملية وتكون عبارة عن نزيف والذي يظهر خالل  14يوما،
كام ميكن أن يحدث ترسيب وهذا يرتاوح ظهوره بني  6أسابيع
وبعض املرىض يصل معهم إىل  3أشهر ،وهناك جلطات قلب
ورئتني يف أول  4أسابيع ،والتهابات الصدر والرئتني ،أما عىل
املدى الطويل؛ فيحدث نقص يف الحديد ،ووجود أنيميا ونقص
يف الكالسيوم واملعادن األساسية ونقص الفيتامينات وهذه
املشاكل يتم حلها بالعالج ،كام يحدث ترهالت ،ويصاب نسبة
كبرية من املرىض باالكتئاب ألن متعة املريض قبل العملية

ونشاطه مرتبطني باألكل وبعد القيام بالعملية يفقد هذا
النشاط ويكون من الصعب استبداله بأنشطة أخرى ،وهنا
يجب عىل الطبيب رضورة التعامل مع األمر ورسعة الترصف.
ما هي األخطاء التي يقع بها املرىض؟
عدم االلتزام بالتعليامت ،فإن عىل املدى القصري يجب عىل
املريض االلتزام بالسوائل واألكل املهروس حتى التئام الجرح،
وعىل املدى الطويل يتم منع املريض من الحلويات ،والشاي،
والقهوة ،واملياه الغازية ،واملكرسات ،واألكل بدون مواعيد،
ويوجد  %13من املرىض ال يلتزمون بهذه التعليامت.
وأيضا عدم املتابعة من املريض وهذه واحدة من أكرب الغلطات
التي يقوم بها املريض ،ألن مهمة الطبيب يف هذه املرحلة هي
إعادة الحامس إىل املريض من فرتة إىل أخرى.
ما هي أكرث األسئلة الشائعة التي تدور يف ذهن املرىض قبل
العملية؟
كثري من املرىض يسألون عن مدى خطورة العملية ،وهل
سيحدث ترهالت ،وهل يستطيعون أكل الحلويات مرة أخرى
أم ال ،واإلجابة عىل هذه األسئلة الثالثة؛ تتمثل يف أن جميع
العمليات بها نسبة خطورة وجراحات السمنة ال تختلف يف
الخطورة عن أي نوع من العمليات األخرى ،أما عن الرتهالت
فبالطبع سوف يحدث ترهالت ألن املريض يفقد كم كبري من
وزنه وبالتايل عليه القيام بالرياضة إلزالة هذه الرتهالت ،ويف
النهاية يستطيع املريض أن يأكل حلويات بالطبع ولكن ليس
بنفس الكمية التي كان يأكلها من قبل فيجب عىل املريض
تهذيب سلوكه.
ما هو السن املناسب للقيام بالعملية؟
السن املناسب هو أكرب من  12عاما وأصغر من  65عاما.
ما هي األمراض التي متنع القيام بجراحات السمنة؟
هناك عدد من األمراض التي متنع القيام بجراحات السمنة،
مثل (أورام املعدة  -تجلطات الدم ذات العوامل الوراثية -
الجراحات السابقة يف املعدة واألمعاء ويتم تحديد إمكانية
القيام بالعملية أم ال عىل حسب نوع الجراحة  -أمراض القلب
الشديدة عندما يكون كفاءة القلب أقل من  - %30الذئبة
الحمراء ألنه مرض ال تتوقع سلوكه  -أي مريض يأخذ كورتيزون
لفرتة طويلة ،ولكنه إذا امتنع عنه ملدة  6أشهر ميكنه القيام
بالعملية عند عمل التحاليل املطلوبة).
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الجسم السليم
خلق هللا لنا جهازا جعله الحامي
لجسم اإلنسان وهو «جهاز المناعة»
الذي يتكون من منظومة عمليات
حيوية تقوم بها أعضاء وخاليا
وجسيمات داخل أجسام الكائن
الحي بغـــرض حمـــايتها من
األمراض والسمــــوم والخاليا
السرطانيـــــــة والجسيمات
الغريبة ،كمان تقوم هذه
المنظومة الحيوية بالتعرف
على مسببات المرض ،مثل
الميكروبـــــات أو الفيروســـات
وتحييدها أو إبادتها.
ولعل أكثر ما تردد في اآلونة
األخيــــرة مـــن توصيــات طبية
ونصائـــح للمــواطنين هـــــي
االهتمام بتقوية جهاز المناعة
بعد ظهور «كوفيد  »19حيث
انتشرت الحمالت التوعوية التي
تتحــدث عـــن المناعــــة ومدى
أهميتهـــا ودورهـــا الكبير في
حماية الصحة.
خالل السطور التالية نتعرف على
تركيبة الجهاز المناعي ،وطريقة
عمله ،وكيف نحافظ عليه.

حوار أحمد جامل بكر

جهاز المناعة «حامي الحمى» في جسم اإلنسان
تركيبة الجهاز املناعي..
عبارة عن شبكة معقدة من الخاليا واألنسجة واألعضاء التي
متنع مهاجمة الجراثيم مثل البكترييا والفريوسات والطفيليات
وللجسم ،وميكننا تصور أن جهاز املناعه هو عبارة عن جيش
يدافع عن موطنه من الغزاة ،ويتم تحصني الجيش من خالل
الجلد وطبقة القرنية يف العني وبطانة املخاط املوجودة يف الفم
والرئتني والخاليا واألنسجة يف األمعاء ،ليس هذا فقط ذلك بل
إن اإلفرازات والسوائل التي تخرج من الجسم تساعد يف دفع
الجراثيم للخارج كام أن اإلنزميات املوجودة فيها تقوم بقتل
الجراثيم ،لذلك فإن أي رضر بالجلد أو هذه األنسجة وتلف
الخاليا والخلل يف اإلفرازات والسوائل يعرض الجسم إىل هجوم
الجراثيم وسهولة العدوى.
مكوناته..
يتكون الجهاز املناعي من العديد من األجزاء التي تعمل
كجيش متكامل األركان ملقاومة األعداء ،ومن أهم مكوناته
التي تقوم باألدوار األساسية يف الجسم:
 -1الخاليا الليمفاوية
تعترب الخاليا الليمفاوية صاحبة املهمة األصعب يف الجهاز
املناعي ،وهي عبارة عن شبكة من األنابيب الرفيعة املمتدة يف
جميع أنحاء الجسم وتحتوي عىل سائل ،ومن أهم وظائفها أنها
تقوم بإلتقاط الخاليا امليتة والجراثيم ،ثم يتم ترشيح هذا
.السائل للتخلص من العدوى
 -2نخاع العظام
عبارة عن نسيج لني موجود داخل العظام ،ويحتوي عىل خاليا
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جذعية تنضج وتتطور لتكون خاليا الدم الحمراء والبيضاء
والصفائح الدموية ،وتتمثل وظيفة نخاع العظام يف تكوين
أجسام مناعية مع بقية مراكز املناعة ملحاربة العدوى واألمراض
والجراثيم.
-3الخاليا البالعه
لها اسم أخر وهي الخاليا األكولة ،وهي عبارة عن خاليا تقوم
بتناول الجسم الغريب أو امليكروب الذي يلتصق باألجسام
املضادة ،ثم تقوم بالتهام كافة الخاليا التي سقطت خالل
معركة املقاومة بني األجسام املضادة وامليكروبات التي تهاجم
الجسم لتنظفه.
 -4أجسام املناعة املضاده
يف حالة غزو امليكروبات للجسم ،هناك أجسام تعمل مبثابة
قرون استشعار تدرك هذا الغزو امليكرويب ،لتبلغ بها الخاليا
الليمفاوية لتحثها عىل إنتاج األسلحة الدفاعية ضد هذه
امليكروبات ،وتتألف هذه األسلحة من بروتينات وظيفتها
األساسية هي مقاومة امليكروبات التي تسبب تلف أنسجة
الجسم ،وهذه الربوتينات تسمى األجسام املناعية املضادة،
عندما يستطيع الجهاز املناعي التمييز بني الخاليا السليمة
والتالفة أو الخبيثة ،فهذا يعني أنه يعمل بكفاءة ،ولكن يف
حالة جهاز املناعة الضعيف ،فإنه لن يستطيع أن يتعرف عىل
األعداء بسهولة ،وبالتايل لن يقاومها أو يقيض عليها ،حينها
سيصاب الجسم باألمراض بني حني وأخر ،وميكن أن ينتهي
املطاف باإلصابة باألمراض الخبيثة التي ال يسهل عالجها.
ولذلك فإن كرثة اإلصابة باألمراض مثل األنفلونزا وغريها هي

مؤرش لوجود ضعف يف الجهاز املناعي ،والبد من استشارة
الطبيب ملعرفة السبب وعالجه ،وهناك مشكلة أخرى ،وهي أن
يكون جهاز املناعة مفرط يف نشاطه ،وأيضاً يؤدي هذا إىل
نتيجة سلبية ،حيث أنه يعترب الخاليا الطبيعية من األعداء ويبدأ
يف مقاومتها ،مام يسبب اإلصابة بأمراض أيضاً ،فمثالً إذا قام
الجهاز املناعي مبهاجمة الخاليا الجلدية ميكن أن يصاب
الشخص بإلتهابات يف الجلد ،وإذا قاوم خاليا األمعاء فيمكن أن
يصاب بإلتهاب املعدة.
الحفاظ عىل جهاز املناعة..
تحتاج بعض الحاالت إىل لقاحات وتدخل طبي يف حالة ضعف
املناعة بالجسم ،ولكن هناك أمور أساسية للحفاظ عىل قيام
الجهاز املناعي بوظائفه بشكل جيد ،وتشمل:
تناول الغذاء املتكامل :والذي يتضمن األغذيه املتوازنة -
والصحية  ،مثل الحبوب والخرضوات والفاكهة والربوتني ،ويف
املقابل عدم اإلكثار من األطعمة الضارة مثل الوجبات الرسيعة
والدهون واملقليات والسكريات.
مامرسة الرياضة :أحد أهم األمور للحفاظ عىل صحة الجسم -
وأجزاءه ،وبالتايل تقل فرص اإلصابة بالعدوى واألمراض
املختلفة.
النوم جيدا ً :وذلك لتجنب تعريض الجسم إىل اإلرهاق وعدم-
قيام أعضاءه باملهام والوظائف بصورة طبيعية.
تجنب السمنة :ألنها من العوامل التي تحدث خلل يف وظائف-
الجسم وتؤثر عىل الصحة بالسلب.

الجسم السليم

أحمد عبدالعظيم :أجد متعة في زراعة النباتات بشكل عضوي ..وأستخدم اليوريا

استخدام السماد الصناعي يؤثر على طعم النبات..
وأواجه الكثير من الصعاب

الزراعة العضوية ،هي النظام الزراعي الذي يستخدم ضوابط اآلفات القامئة عىل أساس بيئي ،واستخدام األسمدة البيولوجية املستمدة بشكل كبري من النفايات الحيوانية والنباتية ومحاصيل
.التغطية التي تثبت النيرتوجني خالل زراعة املحاصيل
واستجابة للرضر البيئي ،فقد تطورت الزراعة العضوية الحديثة ،بسبب استخدام املبيدات الكيميائية واألسمدة الصناعية يف الزراعة التقليدية؛ ألنها ذات فوائد بيئية عديدة ،حيث تستخدم
.مبيدات أقل وتقلل من تآكل الرتبة ومن ترشيح النرتات إىل املياه الجوفية ،كام تعمل عىل إعادة تدوير النفايات الحيوانية مرة أخرى إىل املزرعة
تتوازن هذه الفوائد مع ارتفاع تكاليف الغذاء للمستهلكني وانخفاض العائدات بشكل عام ،وسيكون التحدي الذي يواجه الزراعة العضوية يف املستقبل ،هو الحفاظ عىل منافعها البيئية
.وزيادة الغالت وتخفيض األسعار مع مواجهة تحديات تغري املناخ وزيادة عدد سكان العامل
:وإميانا منا بدورنا ىف املجتمع ،فقد أجرينا حوارا مع أحمد عبدالعظيم ،أحد املهتمني بالزراعة العضوية ،ليحدثنا أكرث ويطلعنا عىل تفاصيل الزراعة العضوية ،وجاء نص الحوار كاآليت
ما نوع النباتات التي تقومون بزراعتها ؟
يف فصل الصيف نقوم بزراعة الخس والخيار والطامطم -
والفلفل ،أما يف فصل الشتاء نقوم بزراعة الفول والقمح.
ملاذا تقوم بزراعة النبات بشكل عضوي؟
أزرع النبات بشكل عضوي ،ألن السامد الصناعي يؤثر -
بشكل يسء عيل النبات أما السامد العضوي يساعدنا عىل
التوفري ،كام أنني أجد متعة يف زراعة النباتات بشكل عضوي،
فهي تعترب هواية أكرث من مجرد زراعة.
ما هي األشياء التي تراعيها يف زراعة النبات ؟
أحافظ عىل رعاية النبات -
بطريقة جيدة ،وأحرص عىل
تزويد النبات مبتطلباته وأقوم
برشه لحاميته من اآلفات،
واستخدام السامد العضوي
والرعاية باملياه ،باإلضافة إىل
الرتكيز عىل صحة النباتات،
فهي كائن حي ،يرسل لنا
عالمات ليعرب عن صحته.
هل يوجد أوجه اختالف بني
زراعة النبات بشكل عضوي
وبشكل عادي ؟
نعم يوجد اختالف؛ -
فاستخدام السامد العضوي

يساعد عىل منو النبات بطريقة جيدة وصحية لصحة
اإلنسان ،وال يؤثر عىل النبات بأي طريقة سلبية ،كام أن
طعم النباتات يكون أفضل بكثري وينمو بحجم طبيعي
ومبعدل طبيعي ،يساعده عىل حصول النباتات ،أما استخدام
السامد الصناعي يؤثر عىل النبات عند أكله ،فاستخدام
السامد الصناعي بكرثة يقتل النبات ومينع منوه و يقوم
بحرق النباتات الصغرية ،باإلضافة اىل أن منوه بهذه الرسعة
عند استخدام ال يرتك فرتة للنبات للحصول عىل الغذاء
املطلوب من الرتبة.

هل زراعة النباتات تعوضك عن رشائها؟
بالتأكيد ،حيث أن زراعة النباتات بشكل عضوي وبدون -
استخدام أي سامد صناعي يساعد عىل توفري نباتات صحية
خالية من أي أمراض ،كام نستطيع التحكم يف الكمية التي
نحتاجها من النباتات.
ما نوع السامد الذي تعتمد عليه؟
تنقسم األسمدة إىل عدة أنواع ،فيوجد منها عىل سبيل -
املثال يوريا ونرتات وبوتاسيوم وأمالح ،وأعتمد أكرث عىل
استخدام اليوريا.
ما هي العوامل التي تؤثر عىل النبات
العضوي ؟
من األشياء التي تؤثر عىل النبات -
العضوي ،درجة الحرارة واملياه
والحرشات ،فاألسمدة الصناعية تساعد
بشكل ملحوظ يف قتل هذه الحرشات،
ولذلك نبحث عن بدائل عند الزراعة
العضوية ويف هذه النقطة نواجه الكثري
من الصعاب.

حوار آالء يرسي  -نيفني الغبايش
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الجسم السليم
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ملف كورونا

رغم جائحة كورونا االقتصاد المصري األفضل عربيا
صمود ملفت لألنظار أبداء االقتصاد المصري إزاء فيروس كورونا وتداعياته
الشديدة على الدول ،حيث احتل ثاني أكبر معدل نمو على مستوى العالم
في عام  ،2020بنسبة بلغت  %3.6متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي.
كتب محمود مصطفي
حزمة من اإلجراءات اإلصالحية يف االقتصاد املرصي اتخذتها
القيادة السياسية ،عكست صالبة االقتصاد املرصي وتحقيق
التوازن بني خطط اإلصالح والربامج الحامئية ،األمر الذي
خرج مبرص من عنق الزجاجة إىل مسار أكرث اعتداال.
ورغم تداعيات فريوس كورونا عىل مستوى العامل أجمع،
تصدرت مرص دول األسواق الناشئة يف احتواء معدل التضخم
خالل العام الجاري ،طبقا للبيانات الصادرة عن مجلس
الوزراء املرصي.
وفقا لتقارير الجهاز املركزي للتعبئة
العامة واإلحصاء والتي جائت
معظمها إيجابية مقارنة مبا سبقها
من تقارير نرسد خالل السطور
التالية كيف استطاعت الحكومة
املرصية تحقيق التوازن بني التنمية
وطرق مواجهة اآلثار السلبية
لفريوس كورونا.

مستوى الحموالت العابرة عرب القناة وأعداد السفن ،متاثرة
بشكل مبارش من الجائحة بسبب تأثريها عىل حركة التجارة
العاملية.
وحققت القناة معدل تغيري يف اإليرادات بلغ  % 7.5مقارنة
بأرقام نفس الشهر لعامي  2018 ،2019التي حققت فيها
معدالت منو ،% 4.5و  % 0.6عىل الرتتيب بينام انخفضت
أعداد السفن من  1731سفينة إىل 1381سفينة خالل
الفرتة بني شهري إبريل ويونيو.2020

قطاع السياحة

كان قطاع السياحة هو األكرث ترضرا من هذه الجائحة حيث
انخفضت أعداد السائحني إىل  900ألف سائح وبعدها إىل
الصفر تقريبا يف شهر إبريل حيث تم تسجيل نسب الرتاجع
بـ  %100وأصبح موسام كارثيا للقطاع السياحي املرصي.

صايف االحتياطي

تراجع االحتياطي النقدي األجنبي يف مرص بعد الجائحة إىل
 9.5مليار دوالر خالل فرتة مايو  2020وذلك بسبب خروج
األجانب من األسواق املرصية.
ولكن رغم كل هذه الرتاجعات مل
يتأثر االقتصاد املرصي بشكل قوي
بسبب حزمة اإلصالحات االقتصادية
التي انتهجتها الدولة لإلصالح
االقتصادي ،وحقق االقتصاد املرصي
نسبة منو  %3ليكون من بني  30دولة
تحقق منوا هذا العام منهم الصني وفيتنام.
بينام توقع صندوق النقد العريب أن مرص هي الدولة العربية
الوحيدة التي ستحقق منوا هذا العام رغم تأثريات هذه
الجائحة عىل االقتصاد العريب بشكل قوي ،حيث حققت
السعودية انكامش تم تقديره بـ  %4.6بينام حققت اإلمارات
انكامشا بـ  ،% 3.6والكويت بـ  % 4.4و قطر  ،% 2وكان صمود
االقتصاد املرصي أمام تأثريات جائحة كورونا محل إشادة
للعديد من املنظامت الدولية ولعل أبرز البنك الدويل.

كيف صمد االقتصاد المصري أمام
تأثيرات فيروس كورونا؟

الناتج املحيل

انخفض الناتج املحيل اإلجاميل يف الربع الثالث من العام
املايل  2020/2019بنسبة  0.6من نقطة مقارنة مبا سبق من
العام املايل السابق  2019/2018محققا ارتفاع  % 5لعام
 2020/2019مقارنة بنسبة  %5.6للعام املايل السابق
.2019/2018

قناة السويس

انخفض الناتج اإلجاميل لقناة السويس بداية من شهر إبريل
عام  2020مقارنة بنتائج نفس الشهر من نفس العام عىل

البورصة

مل تسلم البورصة املرصية من الجائحة حيث انخفضت
املؤارشات الرئيسة للبورصة انخفاضا حادا بعد الجائحة يف
شهري مارس ومايو ،حيث أغلقت املؤرشات تحت مستوى
 11000نقطة وحققت  9593.9و  10220.1نقطة عىل
الرتتيب مع تسجيل أسوأ تراجع شهري منذ يناير 2019
ولكن مع ذلك مل يتأثر حجم العمليات والتدوال حتى إبريل
 2020مقارنة بالشهر نفسه من عام  2019وذلك بسبب
الحوافز التي قدمتها الحكومة.
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قد يخطر في بالنا أن انتشار وباء كورونا «كوفيد  »19يعد األسوأ على اإلطالق ،ولكن ماال
ملف كورونا
تعرفه أن هناك أوبئة مختلفة على مر العصور دمرت مدن وحضارات كاملة.
خالل السطور التالية نسرد حكايات أوبئة أصابت العالم اعتقد بسببها البشر أنها النهاية،
لكن منها ما استطاع العلماء إيجاد عالج له ،ومنها من اختفى.

كورونا " ليس الوحيد"..
تعرف على أوبئة أصابت العالم واختفت
بسببها حضارات

تقرير محمود مصطفي
طاعون أثينا..
يعترب من أسوأ األوبئة عىل مر العصور ،وكان وباء غامض
استمر عىل مدار 5أعوام ،وأودى بحياة  100ألف شخص
من أهل أثينا.
الطاعون األنطوين..
جاء به جنود الرومان من الحروب التي خاضوها وذلك يف
الفرتة بني 165إىل 180م ،وتسبب املرض حينها يف وفاة
أكرث من  5ماليني شخص.
طاعون جاستينيان..
كان بني عامي  527إىل 565م وتسبب يف وفاة أكرث من
 30مليون شخص وكان مصدره اإلمرباطورية الرومانية.
الطاعون الدميل (املوت األسود)..
يعترب الطاعون الدميل من أسوأ األوبئة وأشدها فتكا عرب
كل العصور حيث أفنى حياة أكرث من  200مليون شخص
حول العامل يف الفرتة بني  1347إىل 1351ويقال أنه بدأ يف
الصني ثم انتقل إىل أوروبا ثم العامل بأكمله.
وباء الجدري..
انتقل هذا الوباء من أوروبا إىل أمريكا وأفنى هذا الوباء
العديد من الحضارات وتشري اإلحصاءات إىل أن أكرث من
 %90من نصف الكرة الغريب قىض عليهم هذا الوباء.
اإلنفلونزا األسبانية..
يصنف هذا الوباء من ضمن األوبئة األسوأ التي اجتاحت
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األرض حيث أصاب وقتل أكرث من  500مليون إنسان
وتسبب الوباء يف انهيار حضارات كاملة و انقراض بعض
الشعوب األصلية.
وباء اإليدز..
قام اإليدز بالقضاء عىل حياة أكرث من  35مليون شخص
منذ ظهوره ويعرف بأنه فريوس نقص املناعة ،وتم تصنيفه
كوباء حتى نهاية القرن العرشين ،ولكن األن بعد أن تم
تطوير بعض اللقاحات له أصبح من املمكن لحاميل
الفريوس التعايش معه.
أنفلونزا الخنازير..
ظهرت أنفلونزا الخنازير يف الفرتة بني  2009إىل 2010
وكان مصدرها املكسيك والواليات املتحدة األمريكية
 H1N1ومنهم انتقل الفريوس إىل العامل وعرف باسم
وأصاب أكرث من مليار و 400ألف شخص حول العامل وقتل
ما بني  151700إىل  575400شخص وفقا ألرقام مركز
السيطرة عىل األمراض.
جائحة كورونا..
يف بداية عام  2020أصاب العامل حالة من الذعر بعد أن
بدأ فريوس كورونا باالنتشار املعروف باسم كوفيد 19
وقامت معظم الدول باإلغالق التام ووصلت أعداد
املصابني إىل 137مليون شخص حول العامل وبلغت أعداد
الوفيات  2مليون و 950ألف حالة.

أوبئة أصابت العالم
منها مـــا استطاع
العلماء إيجاد عالج
لـــه ،ومنها مـــن
اختفى

ملف كورونا
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ملف كورونا مستشفي الشاطبي الجامعي صرح طبي
بمدينة اإلسكندرية
منذ دخول فيروس كورونا مصر ،وتعمل المستشفيات على اتخاذ جميع
اإلجراءات االحترازية التي وجهت بتنفيذها الدولة للحد من انتشار الفيروس،
وتعد مستشفي الشاطبي الجامعي باإلسكندرية من أهم المؤسسات الصحية
التي تعتمد عليها المحافظة وخاصة في تخصص األطفال والنساء والتوليد.

تقرير ندى يارس
وتعد مستشفى الشاطبى الجامعى للتوليد تابعة لكلية
الطب بجامعة اإلسكندرية ،ورصحا طبيا متميزا يقدم خدمة
طبية ذات مستوى عاىل بواسطة أعضاء هيئة التدريس
بقسم التوليد وأمراض النساء لجميع السيدات املرىض
والحوامل مبحافظات األسكندرية ،والبحرية ،ومرىس مطروح،
وكفر الشيخ.
أكد دكتور طارق عاطف مدير مستشفي الشاطبي الجامعي
باإلسكندرية ،خالل ترصيحات خاصة ملجلتنا،
عيل تطبيق اإلجرائات االحرتازية عيل أكمل
وجه وذلك من بداية الدخول للمستشفي
وقياس درجة الحرارة عند كل مداخل
املستشفي ،والحرص عيل ارتداء الكاممات،
وتطبيق التباعد االجتامعي ،وذلك عن طريق
الحد من عدد املرافقني املتواجدين مع املريض
ووضع عالمات تحدد أماكن الجلوس والوقوف
داخل املستشفي.
وأضاف يف ترصيحاته لنا ،أنه يف حالة وجود
مريض يظهر عليه أعراض فريوس كورونا تقوم املستشفي
بعمل تحاليل كاملة ملعرفة إذا كان املريض «اشتباه كورونا»
أم ال ،ويف حالة التأكد من اإلصابة تقوم املستشفي بعزل
املريض يف غرف مخصصة للعزل.
وأشار مدير املستشفى إىل وجود غرفة مجهزة بالعناية

املركزة الستقبال النساء الاليت عىل وشك الوالدة ومصابات
بفريوس كورونا املستجد ،موضحا أن مستشفي الشاطبي
الجامعي تستقبل من  150إىل  200حالة والدة يف اليوم
الواحد.
أما عن األطقم الطبية والعاملني داخل املستشفي ،ذكر مدير
املستشفي أنهم جميعا يتبعون تعليامت الطب الوقايئ
ومكافحة العدوى وذلك من خالل الحرص عيل التعقيم

مستمر ،ورضورة حرص األطقم الطبية عيل ارتداء املالبس
الوقائية عند التعامل مع املرىض املصابني بفريوس كورونا
املستجد ،والعمل عيل تنفيذ الخطة الوقائية من انتشار
فريوس كورونا داخل املستشفي.
وأشاد مدير املستشفى باهتامم والتزام زوار املستشفي
بتطبيق اإلجراءات االحرتازية واتباع التعليامت واإلرشادات،
مؤكدا حرص املستشفي عيل تطبيقها مع
االهتامم بتقديم كافة الخدمات والرعاية
الصحية وذلك وفقا لتعليامت وزارة الصحة
املرصية.
وذكر مدير املستشفى أنه تم إنشاء خمس
وحدات متميزة مبستشفى الشاطبى وهى:
(وحدة عالج العقم واإلخصاب املساعد -
وحدة املناظري املتقدمة لجراحات األورام)،
وأنه تم البدء يف خطوات إنشاء وحدة أبحاث
وعالج داء البطانة الرحمية املهاجرة
(إندوميرتيوزيز) ،وأيضا إنشاء وحدة طب
األجنة والحوامل ،ووحدة األورام.
ويف ختام حديثه لنا ،أكد أنه يقوم بالتعليم والتدريب
والكشف الطبى وعمل العمليات الجراحية نخبة من أعضاء
هيئة التدريس بقسم التوليد وأمراض النساء واستشاريون
وأخصائىون باملستشفى.

د .طارق عاطف :ملتزمون
بتنفيذ اإلجراءات االحترازية
للحد من انتشار فيروس
كورونا
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املستمر للعاملني وللمستشفي ،والحرص عىل أن تكون
األطقم الطبية عيل دراية كاملة باإلجراءات والخطوات
الواجب اتباعها يف حالة االشتباه بإصابة أحد املرىض.
وأكد مدير املستشفى أنهم يتابعون وجود األدوات الالزمة
للتعقييم والتطهري وكذلك تقديم الخدمات الطبية بشكل

اإلجــراءات االحــتــرازيــة..

ملف كورونا

والرهان على القطاع السياحي رغم
جائحة «كورونا»

مع انتشار وباء كورونا يف العامل ،أصبحت كافة املؤسسات
والهيئات تشدد عىل اتخاذ افجراءات االحرتازية ،للحد من
انتشار الفريوس ،ومع زيادة اهتامم الدولة بالسياحة واآلثار
والذي ظهر مؤخرا يف «املوكب الذهبي» الذي عقد يف 3
إبريل ،أصبحت اإلجراءات االحرتازية داخل املزارات
السياحية شيئ مسلم به.
زاد وعي الشعب املرصي حكومة وشعبا ،بعد انتشار
الفريوس يف كل أنحاء مرص ،األمر الذي جعل االهتامم
باإلجراءات االحرتازية مطلوبا يف قطاع السياحة واآلثار،
.خاصة أن كل يوم هناك أشخاص مختلفة من بالد كثرية
وتتبنى وزارة السياحة خططاً ومبادرات ترويجية يف الفرتة
الحالية لدعم القطاع السياحي ،الذي تأثر بتداعيات جائحة
كورونا ،ال سيام فيام يتعلق بالتشجيع عىل السياحة
الداخلية ،من بينها مبادرة «شتي يف مرص» وغريها من
املبادرات.
ويأيت ذلك يف الوقت الذي تعكف فيه الوزارة عىل وضع
خطط اسرتاتيجية للنهوض
بالقطاع ،وسط رهانات
ٍ
تعاف تدريجي،
عىل
مدعو ًما ببدء توزيع
اللقاحات حول العامل.
وأصبحت املزارات السياحية
ملتزمة بالتباعد االجتامعي عند الدخول إىل
أي معبد أو مقربة ،كام أكدت عىل االلتزام ب\ارتداء
الكاممات ،وخصصت مجموعة من العاملني للعمل
عىل تطهري األماكن التي من املمكن تطهريها أول

،،

تقرير نيفني الغبايش

إهتمام المصريين بالمزارات
السياحية يلزم إهتمامهم
باإلجراءات االإحترازية

،،

بأول ،باإلضافة إىل االلتزام بأعداد معينة من األفراد عند
الدخول إىل املزار.
أما عن الفنادق فقد التزمت بقرارات وزاريت السياحة
والصحة ،والتي تتضمن إشغال نصف عدد الغرف فقط حتى
تحافظ عىل وجود العدد اآلمن من األشخاص يف مكان واحد،
كام تعطي  4ساعات للعاملني ،بعد مغادرة النزالء للفندق
لتطهري الغرف.
وميكن املالحظة بسهولة كيفية تطهري الغرف والفندق
بالكامل من قبل العاملني به بشكل يومي ،باإلضافة إىل
وجود عالمات ملصقة للحفاظ عىل املسافات االجتامعية
املناسبة بني األفراد ،ووجود زجاجات كحول يف جميع
األماكن يف الفندق ،ويف النهاية التأكد من أن درجة حرارة
النزالء مناسبة يف كل مرة عند عودتهم إىل الفندق بعد
خروجهم ملشاهدة املزارات السياحية.
ويف ظل زيادة وعي الشعب املرصي بوجود تلك املزارات
يجب التأكيد عىل أهمية زيادة وعيهم بتلك اإلجراءات
االحرتازية للحفاظ عىل صحتهم والتقليل من أعداد املصابني
بالفريوس.
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اإلجراءات االحترازية هي الحل

ملف كورونا

كوفيد  »19أو ما يعرف بفيروس كورونا سبب الحيرة للكثير من العلماء«
والمتخصصين على مستوى العالم ،وتسبب في انهيار اقتصاد كثير من
الدول ،ووفاة وإصابة الماليين.
اتخاذ اإلجراءات االحترازية صار أمرا ضروريا لكي نستطيع الخروج ومتابعة
الحياة ،وفي هذا اإلطار يحدثنا د .محمد سعيد نصر الطبيب الصيدلي
بإدارة غرب النوبارية ،ومدير الطب الوقائي باإلدارة ،وإلى نص الحوار.
حوار ندا محمود خليفة
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يف البداية نريد أن نعرف فريوس كورونا؟
فريوسات كورونا فصيلة واسعة االنتشار ،ومعروفة بأنها
تسبب أمراضً ا تشمل نزالت الربد الشائعة واالعتالالت
األشد مثل االلتهاب الرئوي الحاد.
ما هي أعراض الفريوس؟
األعراض املتعارف عليها مثل الحمى ،والسعال الجاف،
واإلجهاد ،وفقدان التذوق والشم ،واحتقان األنف،
والصداع  ،واإلسهال ،وآالم العضالت أو املفاصل ،وهناك
أعراض أقل شيوعا مثل رسعة التهيج وضيق النفس
وارتفاع درجات الحرارة ألكرث من  38درجة مئوية.
ماذا عن اللقاحات الجديدة للفريوس؟
عندما يظهر مرض جديد فال يكون هناك لقاح متوفر
مامل يتم تصنيعه وقد يستغرق األمر سنوات قبل
التوصل إىل لقاح للفريوس.
ما هي املخاطر التي تواجه الناس يف فرتة كورونا؟
أكرث خطر يواجهنا هو عدم وعي الناس بأهمية
اإلجراءات االحرتازية ،وعدم ارتداء الكاممة وذلك يعترب
من أشد املخاطر ألنه بدون وعي الناس ستعم الفويض
ويصيب الفريوس الكثري.
كيف تطبق اإلجراءات االحرتازية؟
التباعد مهم جدا ،وارتداء الكاممة الطبية واستخدام
الكحول واملطهرات باستمرار ،هذه أهم اإلجراءات التي
نطبقها يف املستشفى والصيدليات.
هل بروتوكول عالج الفريوس متوفر؟
نعم  ..معظم األدوية موجودة وخاصة بروتوكول
العالج الذي أعلنته وزارة الصحة ،ويوجد أيضا بدائل يف
حالة عدم وجود دواء معني.

هل اإلقبال تزايد عىل أدوية املناعة؟
نعم ..هناك تزايد كبري عىل هذا النوع من األدوية
الخاصة باملناعة ،حيث تلجأ الناس لرشائها خاصة كبار
السن.
هل هناك خطورة من بروتوكول العالج؟
ال يوجد بروتوكول عالج ثابت ،ألن العالج يتم تحديده
بناءا عىل أعراض املرض لدى الشخص ،فعالج املريض
الذي أصيب بإسهال غري عالج املريض املصاب بضيق
التنفس.
هل مخزون دواء كرونا متوفر؟
نعم إيل حد كبري متوفر الحمد لله ونسعي جاهدين
لتوفري مخزون من الدواء لخدمة املريض.
ما هي األطعمة املفيدة لفرتة كورونا وتقوي املناعه؟
الخضار والفواكه بشكل عام تحتوي عيل فيتامينات
مقوية للمناعة مثل الربتقال واليوسفي وننصح دامئا
برشب السوائل الدافية بشكل مستمر.
ما هي الفيتامينات التي يحتاجها مريض كورونا؟
بحسب األعراض املوجودة ولكن غالبا يحتاج مريض
كورونا إىل الزنك وفيتامني «يس» وفيتامني «د»
والباراسيتامول.
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أول مستشفى عزل ميداني في الشرق األوسط لعالج حاالت كورونا

ُبنيت في  15يوما ..بتكلفة  35مليون جنيها

كتبت االء القنييش
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افتتحت أول مستشفى عزل ميداين يف مرص والرشق األوسط،
تحت إرشاف القوات املسلحة والهيئة الهندسية وبعض
املؤسسات والقطاع الخاص ،يف يونيو» عام .2020
وبُنيت املستشفى يف  15يوما فقط ،وتبلغ مساحتها 4500
مرت ،عبارة عن خيمتني وتضم  176رسير منهم  11رسير
رعاية مركزة ،باإلضافة إىل تزويد املستشفى بجميع األجهز
الطبية.
كام تم تجهيز الخيام بأجهزة تنقية للهواء ،لضامن عدم
انتشار الفريوس ،باإلضافة إىل توفري وحدة معالجة للرصف
الصحي للمستشفى ،وحوائط وستائر مضادة للبكترييا
والفريوسات ،ودورات مياه ومسارات لنقل املستلزمات
الطبية ،وغرف لتعقيم وتجهيز األطباء واملمرضني ،بعيدًا عن
املرىض واملصابني.
وقال د.محمد املتيني ،رئيس جامعة عني شمس ،إن تكلفة
إنشاء املستشفى امليداين بلغت  35مليون جنيها ،ويعمل
باملستشفى  127طبيبا وممرضا ومرشفا وإداريا ،جميعهم
يعملون ملدة  14يوم متواصل ،ويقيمون يف مبنى بجانب
املستشفى ،ثم يأخذون إجازة ملدة أسبوع ويتم تبديل
الفرق الطبية بأخرى.
وأضاف د.إبراهيم هالل ،أستاذ كلية الهندسة»:،تنفيذ
مستشفى بتلك املواصفات واإلمكانات يتطلب ىف املتوسط
من  4إىل  6أشهر ،إال أننا متكنا من ترسيع الوترية واختصار
الوقت بسبب التخطيط الجيد ،والذى بدأ منذ فرباير املايض،
والدعم الكبري من الهيئات املشاركة ىف التنفيذ ،كام أسهم ىف
نجاحنا توافر البنية األساسية بحرم الجامعة ،حيث اعتمدنا

عىل محطة الكهرباء بكلية صيدلة عني شمس ،وعدد من
األجهزة الطبية ،واألجهزة الضامنة ،لعدم انقطاع التيار
الكهريب والتى حصلنا عليها من مستشفى الدمرداش».
فيام قال جامل حسني ،األستاذ بكلية الهندسة ،ومدير مركز
االستشارات الهندسية التابع للجامعة ،إنه نظرا للخربة
الطويلة لألساتذة ىف بناء أكرث من  40مستشفى ومنها
مستشفيات العزل فلقد أسهم ذلك ىف رسعة وجودة
التصميم للمستشفى امليداين واختيار املوقع املناسب
لتشييدها إضافة إىل تصميم وتنفيذ كافة الخدمات الفنية
للمستشفى من كهرباء ومياه ورصف وأنظمة تكييف
وتهوية وتعقيم للجو داخل املستشفى وخارجها.
وأضاف»:لضامن استمرار الكهرباء تم إخطار رشكة تحويل
الكهرباء باعتامدنا عىل املحطة لتشغيل املستشفى ،إىل
جانب توافر محولني للطوارئ وغرف الرعاية ومولدات
كهربية .ولتعزيز الخدمة الطبية ،قمنا ببناء مخارج للهواء
وفالتر للتنقية بكفاءة  %96مام يسهم ىف خفض احتامالت
اإلصابة وانتقال العدوى للمحيطني باملستشفى ،ونظرا لعدم
توافر مبان ىف املستشفى قمنا بتصنيع وحدات للكهرباء
واألكسجني بجوار كل رسير مبا يتيح رسعة توصيل األجهزة
الطبية وإسعاف املرىض وأن تكون كل هذه الوحدات مؤمنة
خاصة يف ظروف الحرارة الشديدة املتوقعة خالل شهور
الصيف».
يذكر أن عدد إجاميل اإلصابات يف مرص وصل  ٢٧٣.٧٩٥ألف،
وإجاميل عدد الوفيات  ،١٥.٦٥٤وعدد حاالت الشفاء
.٢٠١.٧٣٩

ملف كورونا

»كورونا» يصيب صاالت الجيم بـ«الشلل«
الكابتن محمد سيف :فرحت كثيرا بقرار عودة الحياة لطبيعتها وال بديل عن
اإلجراءات االحترازية

حوار أحمد جامل بكر

مل يكن يتخيل أحد أنه يف الشهور األوىل من عام ،2020
تنقلب حياتنا رأسا عىل عقب بسبب فريوس كورونا «كوفيد
 ،»19الذي رضب كل بالد العامل وأدخل الذعر والخوف
الشديد لقلوب الناس.
توقفت الحياة متاما وأغلقت كل املراكز الرياضية ملدة
وصلت إىل سنة كاملة ،األمر الذي أثر بشكل كبري عىل
األوضاع االقتصادية يف العامل ،وتسبب يف جلوس الكثري يف
منازلهم ،نتيجة اإلجراءات االحرتازية التي تم تطبيقها من
قبل الحكومات يف العامل.
صاالت الجيم ،أو املراكز الصحية الرياضية ،ضمن القطاعات
التي تأثرت بقوة وأغلبها تم غلقه بالكامل بسبب فريوس
كورونا ،ووسط اإلجراءات االحرتازية التي طبقتها الحكومة
املرصية مؤخرا حيث سمحت بعودة الحياة مرة أخرى لكل
يف ظل االلتزام بتطبيق اإلجراءات االحرتازية عىل أكمل
وجه.
نسلط الضوء خالل السطور التالية عىل إحدى صاالت
الجيم لنتعرف عىل كيفية تطبيق اإلجراءات االحرتازية
ملواجهة فريوس كورونا ،من خالل حديثنا مع الكابنت
«محمد سيف الدين» مدير إحدى صاالت الجيم.
وإىل نص الحور:
كيف تأثرت بفريوس كورونا يف عملك؟
تأثرت كثريا جدا ،لقد جعلنا فريوس كورونا نجلس يف املنازل
دون عمل وأغلقت صاالت الجيم والحياة توقفت متاما،
وبالطبع أثر ذلك عىل مستوى الدخل املادي.
ما أثر فريوس كورونا عىل معنوياتك كريايض؟
له تأثري سلبي ومحبط للغاية ،ألننا اصبحنا نخاف من كل

الكابتن سيف :الكمامة
والكحول شرطان أساسيان
للدخول للصالة
شيئ حولنا ،والكاممة ال تفارق وجوهنا ،فضال عن أن كل
الرياضيني الذين أصيبوا بالفريوس كان لديهم إحباط كبري
جدا دمر صحتهم بسبب الرتاجع الكبري فيها.
كيف استغليت فرتة التوقف بسبب كورونا؟
يف الواقع مل أستسلم وعملت عىل تجهيز صالة الجيم من
أجهزة واحتياجات وأدوات للتمرين ،فذلك أعطاين دفعة
إيجابية كبرية فلم استسلم لإلحباط الذي نرشه فريوس
كورونا.
كيف استقبلتم قرار عودة الحياة مرة أخرى لطبيعتها؟
فرحت بشدة ،لعودة حياتنا لطبيعتها وشعرت باملسئولية
أكرث ألننا البد من تطبيق الكثري من اإلجراءات االحرتازية
ملواجهة الفريوس وهذا مجهود غري عادي.
ما هي اإلجراءات االحرتازية التي بدأت تطبيقها؟
تم نرش التعليامت يف أرجاء املكان ،والتشديد عىل ارتداء
الكاممات ،واستخدام الكحول من قبل رواد الجيم ،وتم
تجهيز الصالة بأحدث أجهزة قياس الحرارة ،وبوابات التعقيم
التي تعمل عىل تعقيم الفرد قبل دخوله للصالة الرياضية،
وأيضا العمل بنظام تعقيم دوري مستمر لألجهزة وكافه
أرجاء النادي ،وأيضا التشديد عىل عدم دخول أي فرد دون
الكاممة الخاصه به وأدوات التعقيم الخاصه به وذلك من
أجل سالمة األفراد ،وأيضا للحفاظ عىل النادي والعاملني به.
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بعد ظهور فيروس «كورونا»..
تعرف على التدابير واإلجراءات االحترازية التي اتخذتها
جامعة فاروس للوقاية
ملف كورونا

جامعة فاروس باإلسكندرية
تتخذ عدة تدابير احترازية
للوقاية من فيروس كورونا
شهدت جامعة فاروس باإلسكندرية،
تطبيقا لإلجراءات االحترازية والتدابير
الوقائية منذ ظهور وباء فيروس
كورونا «كوفيد  ،»19وذلك للحفاظ
علي سالمة الطالب وأعضاء هيئة
ً
تنفيذا لخطة الجامعة
التدريس،
برئاسة األستاذ الدكتور محمود محيي
الدين ،لمواجهة الفيروس.

كتبت االء القنييش

وتتخذ الجامعة عدة تدابري وقائية وتتبع اإلجراءات
االحرتازية املويص بها من قبل وزاريت التعليم العايل،
والصحة والسكان ،حيث تم إنشاء لجنة اإلجراءات
االحرتازية بالجامعة التباع القواعد االحرتازية والتدابري
الالزمة يف جميع منشآت الحرم الجامعي.
ورصح دكتور رشيف درويش عضو اللجنة االحرتازية
بالجامعة ،ملجلتنا ،بأن فريق اللجنة يحرص
عيل قياس درجة حرارة الطالب ،وأعضاء
هيئة التدريس والعاملني بالجامعة عند
دخول الحرم الجامعي من مختلف
البوابات ،باإلضافة إيل التعقيم
املستمر للطالب ،وأعضاء
هيـــئة التدريـــس
والعامـــلني عيل
جميع
مداخل الجامعة
والكليات ،باإلضافة
إيل التأكد من ارتداء
الكاممات أثناء التواجد
داخل قاعات التدريس واألماكن
املغلقة.
وأضاف «رشيف» أنه يتم الحفاظ
أيضا عيل مسافات التباعد بني
األفراد ،وهناك تشديد عيل رضورة
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ارتداء الكاممة داخل القاعات ،حيث أن مخالفة عدم
ارتداء الكاممة داخل الجامعة تصل إيل الفصل ملدة
أسبوعني ،باإلضافة إيل الحرص عيل عملية التعقيم داخل
الجامعة وداخل القاعات بعد كل محارضة ،وتطهري أماكن
التجمعات بصفة دورية.
وأشار «رشيف» إىل أن الجامعة اعتمدت يف االمتحانات
وذلك للحد من استخدام » «Bubble Sheetعىل نظام
األوراق بني الطالب واملصححني ملنع انتشار الفريوس،
موضحا أن أعضاء اللجان االحرتازية متواجدين بالكليات

وذلك لتفعيل إجراءات الوقاية وعدم تكدس الطالب
بالطرقات وساحات االنتظار.
ولفت «رشيف» أيضا إىل أنه يتم مراعاة تطهري اللجان
وأماكن تواجد الطالب بصفة مستمرة حيث تم تخصيص
حرصا عيل سالمة
وقت بني الفرتات االمتحانية للتعقيم ً
الطالب واملراقبني باإلضافة إيل تنظيم اللجان وتوزيع
أماكن الطالب بالقاعات ألقل من نصف طاقتها
االستيعابية.

األمين العام لنقابه صيادله البحيرة  :لدينا خطة
ممنهجة لمواجهة ارتفاع أسعار المطهرات

األمين العام :نعمل
على توفير فرص
عمل للصيادلة

حوار أحمد جامل بكر
حتى يكون الجميع قادر عىل الحصول عليها بسعر املوضوعة هي خطة إيصال الشكاوي وحلها والتعامل
التقت مجلتنا الدكتور ناجي داوود األمني العام لنقابة
الرسيع معها.
مبسط وغري مكلف.
الصيادلة مبحافظة البحرية ،ليوضح لنا خالل السطور
كيف تواجه النقابة بالبحرية غالء أسعار املواد املطهرة مباذا تنصح املواطنني املعتادين عىل رشاء مجموعات
التالية دور النقابة يف توفري احتياجات األعضاء وحاميتهم
من بعض الصيدليات؟
عالج الربد من الصيدلية؟
ودعمهم ،وأيضا الخطة املمنهجة ملواجهة املوجة الثانية
يعود غالء أسعار األدوات الطبية واملواد املطهرة إىل بطبيعة الحال مجموعات الربد غري صحية ،وخاصة إذا
من جائحة كورونا.
مصدر التوريد للصيدليات أو املوزع بشكل خاص ،احتوت عىل مضادات حيوية حيث يعد املضاد الحيوي
أكد أن نقابة الصيادلة تلعب دورا هاما يف خدمة أعضائها
لذلك ما نقوم به هو توفري كم كبري من املستلزمات من األدوية التي تحتاج إرشادات الطبيب ألنها مؤثرة
سواء بتقديم الخدمات املخفضة ماليا ،أو الجانب
الطبية واملواد الطبية حتى
عىل الصحة بشكل كبري ،لذا ال أنصح برشائها
التوعوي ،منوها أنها لعبت دورا بارزا يف الفرتة األخرية من
واستخدامها دون توجيهات الطبيب.
جائحة فريوس كورونا.
ماذا تستهدف النقابة تحقيقه الفرتة
وإىل نص الحوار:
املقبلة؟
أزمة
الصيادلة
نقابة
كيف واجهت
نقابة الصيادلة بالبحيرة
تقوم النقابة بدورا مهنيا بشكل عام،
جائحة كورونا يف محافظة البحرية؟
كان لنقابة الصيادلة دورا بارزا يف درست تداعيات «كورونا» جيدا
ومجتمعيا عىل وجه الخصوص ،حيث
تقوم النقابة بتوعية وإرشاد األطباء
مواجهة أزمة كورونا عىل مسارات
فاستطاعت حماية روادها
الصيادلة وأعضاء النقابة ملا يجب
متعددة ،نذكر منها مسار املساهمة
تقدميه للمواطنني وكيفية مساعدتهم
املجتمعية وذلك من خالل التربع
بالشكل املطلوب ،كام تعمل من ناحيه
بأدوات طبية ،ومواد مطهرة مثل الكحول والكاممات
تكون هناك وفرة منها للمواطنني وال يتعرضون أخرى عىل محاربة الدخالء عىل املهنة والفاسدين
للعديد من املستشفيات املتواجدة بأرجاء املحافظة.
لعمليات استغاللية من جانب أي طرف من ومحاسبتهم بالقانون.
أيضا كان للنقابة دورا توعويا نرشته بني مواطنني البحرية
األطراف.
ما دور نقابة الصيادلة يف توفري فرص عمل ألبنائها
لتحذيرهم من االزدحام ورشح أعراض اإلصابة بفريوس
هل هنالك خطة ممنهجة وضعتها النقابة للتغلب الخريجني؟
كورونا.
عىل مشكلة نقص األدوية؟
تقوم النقابة بالعمل عىل هذا امللف وتسعى إىل حله
كيف استعدت النقابة ملواجهة الفريوس؟
يف بادئ األمر مشكلة نقص األدوية هي مشكلة أزلية ومساعدة الصيادلة عىل إيجاد فرص عمل وتكليف
يف الوقت الراهن تعمل النقابة عىل الزيادة من الدور
نواجهها منذ سنوات ،ولكن دورنقابة الصيادلة يف هذه الخريجني بالعمل يف الصيدليات وذلك بالفعل تم حتى
التوعوي حتى تضمن عدم زيادة إصابات فرتة املوجة
املشكلة هو رقايب أو إرشادي أكرث منه كدور تنفيذي األن من خالل تجاوب الحكومة معنا وتم تطبيقه عىل
الثانية من الجائحة ،وأيضا لضامن سالمة املواطنني،
فاألمر يرجع إىل وزارة الصحة ورشكات التصنيع فالخطة دفعات .2019 ،2018
بجانب توفري أدوات الحامية من األدوات املطهرة والطبية
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ملف كورونا
التراحم والتعاون وتقديم الدعم ..معاني
طيبة استخدمها الشعب المصري في
مواجهة انتشار فيروس كورونا في
المجتمع ،األمر الذي حرك هيئات
ومؤسسات وأفراد لتخفيف األثار
السلبية التي سببها الفيروس.
وجاء ضمن هذا التخفيف مبادرات
فردية قام بها البعض من أجل القياد
بدور إيجابي في المجتمع وتقديم
العون لكثير من المحتاجين الذين وقعوا
فريسة لهذا الفيروس.
التقينا بسمة مصطفي ،والتي تبلغ 30
عاما ،وتعمل صحفية استقصائية
لتحكي لنا كيف شاركت في محاربة
فيروس كورونا ،وما هي تفاصيل
مبادرتها «إنت مش لوحدك» إلعداد
الطعام الخاص بالمرضى المعزولين.

»إنت مش لوحدك» ..مبادرة تطوعية لدعم مصابي «كورونا«
»إنت
«بسمة» :قدمنا  15ألف وجبة في
الموجة األولى للفيروس

كيف وصلتي لفكرة املبادرة؟
توصلت لفكرة املبادرة يف شهر يونيو من عام  2020وذلك
بعد تفكري كثري يف الوضع الذي منر به وحالة اليأس التي
أحاطت بنا جميعا ،إضافة إيل أن املصابني بكورونا مل يجدوا
عناية كافية وكانت ترفض املطاعم توصيل الطعام لهم ،إىل
جانب أنني أحب املطبخ ،لذلك فكرت يف مساعدة املصابني
وتحويل املعاناة التي منر بها إيل حالة إيجابية ،ومن هنا
جاءت فكرة املبادرة.
ماذا فعلتي لنرش الفكرة؟
بعد توصيل للفكرة قمت بنرش بوست عيل موقع التواصل
االجتامعي «فيسبوك» وتلقيت ردود فعل إيجابية كثرية من
الناس ثم قمت بعمل الجروب وبدأت يف إضافة الناس عيل
الجروب وبدأت الفكرة يف االنتشار.
ماهي ردود فعل الناس عن فكرة املبادرة؟
أثرت فكرة املبادرة يف الناس وتلقيت ردود فعل إيجابية
كثرية ،حيث ساعدت فكرة املبادرة عيل تخطي الفرتة السيئة
التي منر بها وعمت بيننا حالة من التشجيع والتعاون
والعطاء بدال من حالة الخوف والهلع التي كنا منر بها بسبب
الكورونا ،وبعد انطالق املبادرة بعدة أيام أصبح عدد
املتطوعني  10آالف متطوع.
ماهو رد فعلك بعدها؟
بعد التشجيع والتعاون الذي شاهدته تحسنت حالتي
النفسية كثريا ،خصوصا عندما كان يتواصل معي املصابني
بعد تعافيهم ،والعمل يف املبادرة جعلني أحس بأهمية
وجودي وأهمية مساعدة بعضنا البعض.
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حدثيني عن كيفية الوصول للناس املصابة؟
قمنا بعمل استامرة سميت باسم «استامرة تبليغ بحاالت
كورونا» لتسهيل الوصول للمصابني ،ومنها يقوم املصاب
بتسجيل البيانات واإلبالغ بعدد األفراد املعزولني.
كم عدد الوجبات التي يتم توزيعها يف اليوم تقريبا؟
يف املوجة األويل كانت تختلف عدد الوجبات من يوم آلخر،
حيث وصل عدد الوجبات يف يوم  600وجبة ويف أيام أخري
كان يقل العدد أو يزيد ،وقمنا بتوزيع يف املوجة األويل 15
ألف وجبة إلجاميل عدد  6آالف مصاب تقريبا يف محافظتي
القاهرة والجيزة فقط.
هل يتم توزيع الوجبات يف أماكن محددة؟
يف املوجة األويل قمنا بتوزيع الوجبات يف جميع مناطق
محافظتي القاهرة والجيزة وأيضا لدينا مجموعات يف بعض
املحافظات منها اإلسكندرية ،اإلسامعيلية ،أسيوط ،دمنهور،
أسوان والرشقية.
ما هي اإلجراءات االحرتازية التي تتخذوها أثناء توزيع
الوجبات؟
نحرص عيل ارتداء الكاممة والقفازات واستخدام الكحول ،ثم
نتواصل مع الحاالت تليفونيا ونقوم بتسليم الوجبات بدون
التعامل مع املصابني وجها لوجه عن طريق وضع الطعام
أمام املنزل.
كيف كانت استجابة الناس يف أول األزمة؟
مل تختلف استجابة الناس يف املوجة األويل واملوجة الثانية
فهم دامئا عيل استعداد للمساعدة ،والفرق أن يف املوجة
األويل كان يوجد حظر والناس كانت متفرغة للمساعدة

حوار االء القنييش

نظرا لوجود وقت فراغ كايف ،أما عن املوجة الثانية معظمنا
عاد للعمل بشكل يومي لذلك ندرس خطة ملساعدة الناس
وتوفري احتياجاتهم رغم عدم وجود وقت فراغ كايف
ومامرستنا ألعاملنا األساسية بشكل يومي.
هل تلقيتي دعم من أي مؤسسة؟
عملنا يف املبادرة هو مجرد جهود شخصية وتطوعية بدون
دعم من أي مؤسسة.
ماهي الصعوبات التي واجهتيها؟
واجهنا صعوبة كثرية حيث كان يوجد ضغط شديد ويومي
من حيث تنسيق بيانات املصابني الرسمية ومعرفة
احتياجات الطبخ األساسية وتنسيق عملية الطبخ نفسها
وأخريا ترتيب عملية توصيل الوجبات للمصابني.

القصر العيني ...من سجن حربي إلى أقدم
مدارس الطب
أنشئ به أول متحف
لألدوات الطبية منذ
الحملة الفرنسية
تقرير نيفني سعيد الغبايش
مجمع صحي تعليمي متكامل يقع يف منطقة «قرص
العيني» مبنطقة منيل الروضة مبحافظة القاهرة ،يشتمل
عىل كلية الطب يف جامعة القاهرة وهي أول مدرسة طبية
أنشئت مبرص.
رصحا طبيا عظيام نرسد حكايته عرب التاريخ منذ فكرة
إنشائه وأعامل التطوير التي دخلت عليه حتى وقتنا هذا
خالل السطور التالية.
أصل الحكاية..
تعود قصة القرص إىل عهد األمري اململويك «سليامن املهراين»
والذي أعطى قطعة أرض هدية إىل أحمد العيني باشا -أحد

البشوات حني ذاك ،-فقام األخري ببناء قرص عىل هذه
القطعة ،ودعا صاحبه سلطان البالد «خوشقدم» الفتتاحه
وزيارته ،وبعد تقلد السلطان «قايتباي» الحكم فقد ألقى
القبض عىل «العيني باشا» واستوىل عىل قرصه وبعدها أفرج
عنه ثم أعيد القبض عليه ولكنه استطاع الهرب هذه املرة إىل
مكة.
وانتقل القرص عند وفاة «العيني باشا» إىل أمالك الدولة،
واستوىل بكوات املامليك عىل القرص وحولوه إىل مكان
للنزهة ،وأحيانًا إىل قرص للضيافة أو إىل مكان للحبس الجربي

أى يقيم فيه من يغضب عليه من األمراء وأحيانًا إىل مجلس
للوايل نفسه إذا عزله أمراء املامليك.
أعظم مدارس الطب وأقدمها..
تحول القرص العيني يف عهد الحملة الفرنسية إىل مشفى
عسكري حيث طلب نابليون بونابرت تخصيصها لجنود
وضباط الحملة الفرنسية ،وتم إهامل القرص عند جالء
الحملة الفرنسية عن مرص ،إىل أن حكم محمد عيل باشا
مرص وقام بإنشاء مدرسة حربية عام  1825يف هذا القرص،
ولكنه رسعان ما حوله إىل مستشفى يرأسها «كلوت بك».
رشع «كلوت بك» يف البداية إىل تأسيس مستشفى عسكرية،
ومدرسة طب تضم كل الفروع الطبية والعلوم الطبيعية
واللغات يف (أبو زعبل) ،ولكن يف عام  1837انتقلت هذه
املدرسة واملستشفى إىل القرص ،ثم رحل «كلوت بك» إىل
مرسيليا لظروفه الصحية حتى استدعاه الخديوي سعيد باشا
مرة ثانية إلدارة املدرسة والتي عانت إهامالً واض ًحا بعده،
فقرر أن يعود مديرا ً عام  1855إىل أن توىف عام .1868
االنضامم للجامعة املرصية..
ويف عام 1925م تم ضم مدرسة الطب ومستشفى قرص
العيني إىل الجامعة املرصية ،وظلت مستشفي قرص العيني
القديم لتخدم كلية الطب لسنوات طويلة منذ عام ،1837
إىل أن تقرر هدمها وتجديدها يف بداية الثامنينات ،وبدأ
العمل يف مرشوع املبنى الجديد يف عام  ،1984وتم تجهيزه
بكافة املعدات الطبية والهندسية عىل أحدث ما يكون
لخدمة التعليم الطبي واملريض ،وبحيث يكون مركزا متميزا
لألبحاث الطبية عىل مستوى منطقة الرشق األوسط.
شهادة استالم..
ويف عام 1995م أصدرت جامعة القاهرة شهادة استالم
مستشفى قرص العيني التعليمي الجديد من املجموعة
الفرنسية يف شهر نوفمرب ،وبدأت مرحلة التشغيل األوىل،
تعد مستشفى ومدرسة القرص العيني أفضل جامعة
لتدريس الطب عىل مستوى الرشق األوسط ،لذلك هي فخر

أفضل جامعة لتدريس
الطب فــي منطقة
الشرق األوسط
لجميع طالبها كام انها فخر لكل طالب طب وفخر ملرص.
متحف قرص العيني..
بدأ التفكري يف إنشاء متحف قرص العيني يف عام ،1909
عندما أرسل ،محمود املناوي يف مهمة علمية للواليات
املتحدة األمريكية يف جامعات كاليفورنيا ،وأتيحت له فرصة
رؤية ما فعله الغرب لتسجيل تراثهم الطبي بالرغم من أن
بعض هذه الجامعات يرجع تاريخ إنشائها إىل فرتة أحدث
من قرص العيني ،وبعد عودته من الواليات املتحدة األمريكية
عام  1973بدأ يف االتصال بالعديد من األساتذة لجمع تراث
كلية طب قرص العيني الذي كان موزعا بني جنبات الكلية،
وبذلك يعد هذا املتحف هو أول متحف متخصص لهذا
النوع من املقتنيات الطبية والتحف الفنية التي تخدم
وتؤرخ لتاريخ الطب يف مرص ،بل وبعض الدول األوروبية
التي كانت لها عالقات طيبة مبرص يف ذلك الوقت.
يضم املتحف بني جنباته الكثري من األدوات الطبية التي
استخدمها مشاهري علامء الطب من املرصين واألوربيني منذ
إنشاء مدرسة الطب املرصية يف عهد «محمد عيل باشا» كام
يضم الكثري من الكتب الطبية النادرة وال سيام يف علم
الترشيح هذا فضال عن كثري من التحف الفنية النادرة التي
تصور لنا بدايات مدرسة الطب يف منطقة أبو زعبل ومدرسة
طب قرص العيني بالقاهرة.
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مستشفى ليدي كير ..أكبر مستشفى متخصصة
لعالج المرأة بالبحيرة والدلتا
حوار أحمد جامل بكر
إن االهتامم باملرأة وحقوقها أصبحت من القضايا امللحة
التي تعمل عليها الدولة بكامل طاقتها ،نظرا ألن املرأة
نصف املجتمع ومشارك رئييس يف التنمية التي تنتهجها
مرص .2030
ومن بني مؤرشات االهتامم باملرأة تنفيذ العديد من
املبادرات الصحية التي تستهدف الحفاظ عىل السيدات،
وانتشار املستشفيات التي تهتم بأمراض تخص املرأة
وحدها ،ومن هنا نسلط الضوء عىل مستشفى «ليدي كري»
ذلك الرصح الطبي الذي يعد األول من نوعه
املوجه لالهتامم باملرأة وصحتها ملا تحتويه
من إمكانيات تخدم املرأة يف الوجه البحري
والدلتا باكمله.
تحدثنا مع الدكتور محمد عزام نائب رئيس
مستشفى ليدي كري ،عن كثري من امللفات
الخاصة باملرأة وتخصصات املستشفى  ..وإىل
نص الحوار.
كيف بدرت لكم فكرة القيام مبستشفى
تعمل عىل خدمة املرأة فقط؟
بدرت لدينا فكرة إنشاء مستشفى للعناية واالهتامم بصحة
املرأة ،نتيجة اكتشافنا أن مجتمع محافظة البحرية يفتقد
ملكان طبي يقدم تلك الخدمة للسيدات ،لذلك عملنا عىل أن
نكون أول من يقدمها للمرأة بالبحرية وجميع أنحاء
املحافظة املجاورة.
ما التخصصات التي تتواجد باملستشفى؟

مستشفى املرأة تحتوى عىل الكثري من التخصصات التي
تخدم املرأة ،فيتواجد باملستشفى أقسام النساء والتوليد
باملقام األول والباطنة ،والجراحه وكافة تخصصاتها ،وقسم
خاص بالتغذية والصحة الجسدية ،والجلدية والتجميل،
وقسم لرعاية الطفل واالهتامم به.
هل تقترص مستشفى ليدي كري عىل تقديم خدماتها ألهايل
البحرية فقط؟
بالطبع ال ..فاملستشفى تخدم كافة أهايل الوجه البحري

ما الصعوبات التي واجهت القامئني عىل املستشفى يف بداية
إنشائها؟
يف بدا�يإ اإلنشاء كان التمويل من أكرب الصعوبات التي
واجهتنا ولكن بعد تعاون عدد كبري من األطباء واملستثمرين
الذين وثقوا وآمنوا بفكرتنا ودعمونا استطعنا توفري الجانب
املادي ،وأيضا من الصعوبات التي واجهناها تكوين وعي
لدى أهايل البحرية نحو االهتامم باملرأة وصحتها.
وكيف واجهتم مشكلة انعدام الوعي لدى أهايل البحرية؟
واجهنا ذلك من خالل نرش العديد من
املنشورات عرب منصات وسائل التواصل
االجتامعي املختلفة التي تشجع وتحث عىل
اهتامم املرأة بنفسها وبطفلها أيضا ،كام عقدنا
العديد من الندوات التي تحث وتدعو إىل
ذلك.س
ما األهداف التي تخطط وتسعى لها املستشفى
لتقدميها ألهايل البحرية الفرتة املقبلة؟
يف الفرتة املقبله نسعى لتوسيع املستشفى من
جانب التدعيامت الطبية وأيضا الغرف واآلرسة كام نعمل
عىل نرش وتوسيع الوعى لدى األهايل بشكل مبتكر وجذاب
أكرب وترسيخ أهمية اعتناء املرأة بنفسها وبطفلها ،كام نعمل
من جانب آخر عىل تعيني أطقم طبية بشكل مضاعف حتى
تستوعب الكم الكبري من الوافدين من أهايل املحافظة
واملناطق املجاورة.س

الدكتور محمد عزام :واجهنا
صعوبات كثيرة في البداية
ونجحنا في تغيير أذهان ..
الناس
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والدلتا ،وتعد من أكرب املستشفيات املتخصصة للمرأة يف
الوجه البحري.
ما السعة االستيعابية للمستشفى يف الوقت الراهن؟
تحتوى املستشفى عىل  120رسير و 4غرف عمليات والعديد
من العيادات الخاصة لكل قسم من األقسام وأيضا العديد
من الحضانات لألطفال ومازلنا نعمل عىل توسعة
املستشفى.

تطوير شبكة الطرق أدى
لتراجع أعداد الوفيات في
الحوادث بنسبة %44
تقرير االء القنييش

كانت بداية تنفيذ مشاريع تطوير الطرق يف
مرص منذ عام  2014وفقًا لخطة الدولة
لحفظ سالمة املواطنني بعد التدهور
الشديد يف أحوال الطرق ،فتم عمل خطة
ممنهجة وفقًا للشبكة القومية للطرق
وبالفعل وصلنا لتنفيذ  %85من الخطة
حتي وقتنا الحايل يف عام .2021

مخططات التنمية..
استهدفت وزارة النقل خالل السنوات األخرية
تنفيذ شبكة طرق عمالقة تساهم يف الربط
بني مخططات التنمية الشاملة بجميع
قطاعات الدولة ،مع إنشاء محاور عرضية
جديدة عيل النيل لتقليل املسافات البيئية
بينها إىل  25كم ،من أجل الخروج من الوادي
الضيق وتعمري مناطق جديدة.
معدالت األمان..
العمل عيل خطة تطوير الطرق مبرص قفز مبكانة مرص عامل ًيا
يف الجودة واألمان ونقلها من املركز  118إيل املركز  28بفارق
 90مركز عامليا ،وتم زيادة حجم الطرق من  23ألف كيلو إيل
 30ألف كيلو.
انخفاض الحوادث..
ووصلت تكلفة املشاريع منذ عام  2014حتي عام 2024
ضمن خطة تطوير الطرق واستثامرها إيل 400مليار جنيه،
حيث اتجهت الدولة إيل زيادة اإلنفاق عيل الطرق والكباري
منذ عام  2018حتي عامنا الحايل ،مام ساهم يف انخفاض
أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق يف مرص خالل
عام  2018حتي عام  2019بنسبة  ، %5وبنسبة  %44خالل
عام  2019حتي عام .2020
وانخفض أيضا عدد الوفيات يف عام  2020حيث وصل عدد
الوفيات إيل  7آالف متويف مقارنة بعامي 2018
و 2019حيث وصل عدد الوفيات إيل  13ألف
متويف.
الهالل األحمر املرصي..
للجهود
وإستمرا ًرا
املبذولة للمحافظة
عيل سالمة

مصر
تحتل المركز
الـ  28عالميا في
تحديث شبكات
الطرق

املواطنني وحاميتهم من حوادث املرور يف مرص ،شارك الهالل
األحمر املرصي من خالل فريق عمل وطني يضم اإلدارة العامة
للمرور وهيئة الطرق والكباري وهيئة اإلسعاف املرصية يف
مرشوع "السالمة عيل الطرق" الذي يعمل عيل التعاون مع
منظمة الصحة العاملية لحفظ األمن والسالمة عيل الطرق.
طرق جديدة..
شملت شبكة تطوير الطرق التي تنفذها الدولة إنشاء طريق
مزدوج يف املسافة من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى رشم
الشيخ بطول  342كم وبتكلفة بلغت  5.6مليار جنيه.
وفيام يتعلق بإعادة تأهيل الطرق ،تم إعادة تأهيل طرق بطول
 500كم وبتكلفة  1.5مليار جنيــــه وأهمها ،وازدواج
طــــــريق «املنصورة – مدخل كــــوبري
طلخا» بطول  10كـــم بتكلفة
بلــــــغت  90مليون
جنيه.
وعىل صعيد ما
تم إنجازه يف
ا ملحا و ر
والكباري ،تم
تنفيذ 156
كوبري ونفق
ضمن
مرشوعات تنفيذ
 4مرشوعـــــــات
إلنشاء محاور عرضية
متكاملة تربـــــط شبكة
الطرق رشق وغــــرب النيل
وتساهـــم يف تنفيذ مخططات
التنمية الشاملة الزراعية والصناعية
والتجارية والسياحية يف صعيد مرص.
وتضمنت تلك املرشوعات إنشاء محور
عديل منصور عىل النيل بطول  7كم ،وبتكلفة
بلغت نحو  1.1مليار جنيه علامً بأنه يشمل 7
كباري ونفق ،فضالً عن إنشاء محور ساملوط عىل النيل
بطول  24كم ويشمل  30كوبري و 17نفق ،وبتكلفة
وصلت إىل  1.9مليار جنيه.
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ُرفيدة األسلمية  ...أول ممرضة
في التاريخ اإلسالمي

تقرير ندى يارس أحمد

يوم أصيب الصحايب سعد بن معاذ يوم غزوة الخندق أمر
رسول الله -صىل الله عليه وسلم -أن يذهبوا به إىل خيمة
مقامة للعالج يف املسجد النبوي ،حينها كانت يف انتظاره
“رفيدة األسلمية” أول ممرضة يف اإلسالم وصاحبة أول
مستشفي ميداين يف التاريخ اإلسالمي.
حفرت رفيدة األسلمية اسمها بأحرف من نور يف التاريخ
ليس فقط كممرضة ولكن كطبيبة ومجاهدة وفدائية
وأخصائية اجتامعية ،ويف املدينة لعائلة ذات صلة باملجال
الطبي ،وكانت من أوائل أهل املدينة الذين اعتنقوا الدين
اإلسالمي ،وكان أبوها الطبيب سعد األسلمي اكتسبت
وتعلمت منه حتي حصلت عىل خربتها الطبية
وكرست حياتها للطب ورعاية املرىض
واملحتاجني.
ممرضة وأخصائية اجتامعية
عكفت “رفيدة” عىل مداوة املرىض يف “الخيمة
العالجية” التي تعرف حاليًا باملستشفى امليداين،
كانت تساعد املريض يف مرحلة الشفاء فكانت
مثل األخصائية االجتامعية تساعدهم وتسمع
منهم غري أنها كانت تتهتم مبساعدة األطفال واأليتام
واملعاقني والفقراء ،وكانت تنفق من مالها الخاص يف كل
التكاليف التي تخص خيمتها الطبية ،كام دربت الكثري من
النسوة عىل أعامل الطب وكانت من ضمنهم السيدة عائشة
ريض الله عنها ،وكان الهدف من التدريب هو إيجاد
ممرضات يف كل منزل.
ظهر دور “رفيدة” جليًا ألول مرة يف غزوة أحد ،عندما عاد
املسلمون من الغزوة ،كان بينهم جرحى فمنهم من عالجه
أهله ومنهم من مل يكن له أهل أو مأوى أو مال ،فتطوعت
رفيدة بإسعافهم وتضميد جراحهم والعمل عىل تقديم
الغذاء واملأوى لهم ،وذلك يف خيمتها التي أقامتها يف املسجد
وقد حملت أدواتها وعقاقريها وعملت عىل عالجهم حتى
أصبحوا بصحة جدية.

طبيبة الصحابة
و ُعرفت “األسلمية” بأنها طبيبة الصحايب سعد بن معاذ،
وذلك عندما أصيب ريض الله عنه خالل غزوة الخندق
بسهم من حليف “بني مخزوم” ،وقد ورد يف كتاب “اإلصابة
يف متييز الصحابة” أن ابن اسحاق -وهو مؤرخ إسالمي -قد
ذكر رفيدة يف قصة سعد بن معاذ حيث قال إن النبي أمر أن
يتم نقله إىل “خيمة رفيدة” ملداواته حتى ال يفقد الكثري من
الدماء ،وجاء نص الكتاب“ :كان رسول الله  -صىل الله عليه
وسلم  -قد جعل سعد بن معاذ يف خيمة إلمرأة من أسلم،
يقال لها رفيدة ،يف مسجده ،كانت تداوي الجرحى وتحتسب

اسمها عىل الكثري من املدارس والشوارع يف العديد من الدول
العربية ،كام متنح كلية الجراحني امللكية يف إيرلندا بالتعاون
مع جامعة البحرين جائزة رفيدة األسلمية لطالب املميز يف
كل عام ،هذا باإلضافة إىل تسمية “كلية رفيدة األسلمية
للتمريض والقبالة واملهن الطبية املساندة” يف اململكة
األردنية ،كام أطلق املجلس التمرييض األردين يف عام 2009
جائزة األمرية منى الحسني للتمريض حيث يتم منح قالدة
رفيدة األسلمية للمتميزين يف مجال التمريض أو التميز يف
مبادرة تهدف إىل تطوير رعاية املريض.
ورد ذكر رفيدة األسلمية يف العديد من كتب السرية النبوية
وأشهرهم “نساء حول الرسول” ،كام اعتربها
البعض مثاالً لتكريم دور املرأة يف اإلسالم ،ووصفتها
 “Theاملمرضة الربيطانية بيثان سيفيرت يف كتابها
وهو يعترب دليل ”Student Nurse Handbook
للتمريض عىل أنها من أبطال التمريض امللهمني
الذي يجب أن يُحتذى بهم.

ممرضة وأخصائية اجتامعية أنفقت
مالها يف عالج الفقراء
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بنفسها عىل خدمة من كانت به ضيعة
من املسلمني ،وكان رسول الله  -صىل الله عليه وسلم  -قد
قال لقومه حني أصابه السهم بالخندق :اجعلوه يف خيمة
رفيدة حتى أعوده من قريب”.س
كام شاركت رفيدة يف غزوات أخرى ،فكانت تنقل خيمتها
وأدواتها وعقاقريها عيل ظهر جمل وتتنقل بيه مع املسلمني
لتقيم يف أماكن القتال ،وقد قالوا عنها أنها فدائية ألنها كانت
تدخل أرض املعركة تحمل الجرحي وتسعف املصابني،
وتقدي ًرا من النبي -صىل الله عليه وسلم -كان يعطيها حصة
مقاتل من الغنائم ،ومل تكن املرأه الوحيدة التي تذهب إىل
الغزوات بل كان يذهب معها النساء التي تم تدريبهن عىل
التمريض ليساعدوها عىل تضميض الجرحي.
األسلمية ..اسم محفور يف ذاكرة التاريخ
كُرمت رفيدة األسلمية يف مختلف بقاع األرض حيث أطلق

«مؤسسة معانا إلنقاذ إنسان» ..طاقة نور
وحياة كريمة للمشردين
محمود وحيد» :نتلقى االستغاثات على موقعنا الخاص وحولنا«
حياة أكثر من  260شخص لألفضل
مدير المؤسسة :استخراج أوراق ثبوتية للحالة أصعب ما نواجهه

حوار االء القنييش
حصل عيل لقب «صانع األمل العريب» يف عام  2018ضمن
مبادرة «صناع األمل» التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم رئيس دولة اإلمارات ،نظ ًرا لدوره يف حامية اإلنسان
وتوفري حياة كرمية للمرشدين.
محمود وحيد ،رئيس مجلس إدارة أول مؤسسة يف مرص
لرعاية املرشدين حملت اسم «معانا إلنقاذ إنسان» ،يحدثنا
خالل السطور التالية عن مؤسسته وكيف حمل عىل عاتقه
مهمة جمع املرشدين بالشوارع لتوفري حياة جيدة لهم.س
وإىل نص الحوار:
ماهي طبيعة عمل املؤسسة؟
مؤسسة معانا إلنقاذ إنسان هي املؤسسة األوىل يف مرص
لرعاية املرشدين بال مأوى من كبار السن ،وأيضً ا هي أول
مؤسسة حاصلة عيل ترخيص رقم  1يف تاريخ مرص كأول
.مؤسسة أهلية للمرشدين ،كبار السن وضعاف البنية
كيف توصلت للفكرة؟
توصلت لفكرة املؤسسة من رحم الشارع املرصي عندما
رأيت مرشد مقيم يف الشارع يتحلل وهو عايش وال يوجد أي
جهة تساعد أهالينا املرشدين بال مأوى؛ لذلك قررأت إنشاء
مؤسسة متخصصة لهذه الفئة ملساعدتهم وتويل أمرهم يف
كل يشء.

كيف قمتم بنرش الفكرة؟
انترشت الفكرة عن طريق السوشيال ميديا ومواقع التواصل
االجتامعي ،وأيضً ا تعترب السوشيال ميديا املنصة األوىل
واألساسية لنا ،بجانب انتشار الفكرة من خالل املتطوعني
واملعارف.
ماهي ردود فعل الناس عن فكرة عمل املؤسسة؟
كانت ردود الفعل إيجابية من ِقبَل الناس؛ وهذا يساعدنا يف
التوسع وتحقيق املزيد من النجاح؛ وأيضٌ ا نجاح املؤسسة
ناتج عن تطوع الناس لنا ودعمهم.
كيف تصل الجمعية للمرشدين؟
نصل للناس عن طريق البالغات التي تُقدم إلينا ،حيث أنه
يوجد متطوعني لدينا يف جميع محافظات مرص يقومون
بالتبليغ عن الحاالت عن طريق إرسال صورة وعنوان لهذه
الحالة عىل صفحة املؤسسة الرسمية عىل موقع التواصل
االجتامعي «فيسبوك» وهي بإسم «مؤسسة معانا إلنقاذ
إنسان» أو عن طريق االتصال هاتفيًا بالرقم الخاص
باملؤسسة.
ماهي اإلجراءات التي تقوم بها املؤسسة تجاه الحاالت
املرشدة؟
يتم املرور بعدة مراحل مهمة ،أولها االهتامم بالحاالت من

ناحية النظافة الشخصية نظ ًرا لوجودهم فرتة كبرية بالشارع،
ثان ًيا العناية الطبية من خالل األطباء واملستشفيات وإجراء
بعض التحاليل الالزمة للتأكد من صحة الحاالت وخلوهم
من أي مرض ،وثالثًا التأهيل النفيس للحالة عن طريق
أخصائيني نفسيني واجتامعيني للتعرف عيل مشاكل الحاالت
وتعديل سلوكهم ومحاولة دمجهم يف املجتمع مرة ثانية.
كم شخص تعمل املؤسسة عىل رعايته األن؟
داخل املؤسسة يوجد  140نزيل ،باإلضافة إىل  120نزيل أخر
نقوم بتقديم املساعدات لهم خارج املؤسسة.
عمل املؤسسة يعتمد عيل أماكن معينة؟
عمل املؤسسة ال يعتمد عىل مكان ُمعني بل يتضمن عموم
الجمهورية بالكامل ومحافظات مرص كلها.
هل تتلقون دعم من أي جهة معينة؟
يعتمد عمل املؤسسة عىل التربعات باإلضافة إىل رشاكة
املؤسسة مع وزارة التضامن االجتامعي.
ما هي الصعوبات التي تواجهها املؤسسة؟
املرشدين الذين نأويهم الميلكون أوراق ثبوتية لذلك نواجه
صعوبة يف استخراج أوراق إثبات لهم ،باإلضافة إىل صعوبة
وخصوصا املستشفيات النفسية.
حجزهم يف املستشفيات
ً
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بسمة أمل...من القلب الى القلب
مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب
حوار هادي وائل
جعلت كل األنظار تتجه نحو محافظة أسوان ،بل أصبحت
قبلة لكل املرىض مبختلف حالتهم غنيا أم فقريا ،قريبا أم
.بعيدا ..إنها مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب ألمراض القلب
تعد أحد املراكز الطبية الضخمة يف العامل ،والتي أسست
بنظام غري ربحي ،لتخدم ماليني املرىض من مختلف بلدان
محافظات مرص.
أنشئت املؤسسة يف عام  2008عىل يد الدكتور مجدي
يعقوب ،لتقدم خدمات طبية مجانية لعالج أمراض القلب
واألوعية الدموية ملن يحتاجوها من غري القادرين وخاصة
األطفال ،وبدأت بعقد ثاليث بني وزارة اإلسكان ومحافظة
أسوان ،ومؤسسة الدكتور مجدي يعقوبص ثم أصبح العقد
بني الوزارة واملؤسسة فقط وهي جزء من مستشفى أسوان
الجامعي تم منحه للمؤسسة بحق انتفاع  30عاما.
مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب غري ربحية وتقدم كل
خدماتها بشكل مجاين وتعتمد يف القيام مبهامها عىل
التربعات وتم افتتاحها رسميا يف إبريل عام .2009
بعد تزايد الحاالت التي تعدت  1600حالة سنويا ،ومع
الحاجة إىل غرف ورساير أكرث تم إنشاء مركز جديد متكامل
يف مدينة أسوان الجديدة عىل مساحة  37فدان يتكون من
 4مباين طبية ،ومبنى إداري ،ومبنى لألبحاث ،وأخر لتوفري
سكن للعاملني وأهايل املرىض باملجان ،ويعتمد هذا املركز
عىل العمل بالطاقة الشمسية.
يسعى املركز إىل إخراج كوادر طبية عالية الجودة تستطيع
إكامل املسرية حتى بعد دكتور مجدي يعقوب واالستمرار يف
تقديم الخدمات ملن هم يف أمس الحاجة إليها ،ويعد املركز
بني الدول العرش األوىل الحاصلة عىل االعتامد العام للتصوير
بالرنني املغناطييس للقلب واألوعية الدموية.
وعزمت املؤسسة عىل إكامل املسرية والعمل أكرث عىل توفري
خدماتها ألعداد أكرب بكثري ،وبالتعاقد مع املصمم العاملي
نورمان فوسرت ،ومع رشكة أوراسكوم لإلنشاءات قررت
املؤسسة إنشاء رصح طبي أخر عمالق يف مدينة القاهرة.
ويقع مركز د .مجدي يعقوب العاملي الجديد عىل مساحة
أرض  36.5فدان ومساحة بناء  27فدان مبدينة السادس من
أكتوبر ،ويقدم خدمات طبية مجانية للمرىض من داخل
مرص وخارجها بطاقة استيعابية تصل إىل  120ألف مريض
و 12ألف عملية جراحية سنويًا ،وسيضم املركز  300رسير،
و 5غرف عمليات ،و 5معامل قسطرة قلبية مبا يف ذلك غرفة
متعددة الخدمات ،ومركز تصوير رنني مغناطييس ،ومختربات
بحث وابتكار عىل مستوى عاملي تبلغ مساحتها  5000مرت
مربع ،ومنشأة تعليمية وتدريبية تبلغ مساحتها  4000مرت
مربع ،باإلضافة إىل قسم طوارئ ،وتوفر املستشفى الجديدة
التدريب واإلعداد لحوايل  1200طبيب وجراح وتوفري كوادر
طبية عىل أعىل مستوى.
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تعرف على الطبيب الذي طــــور علم الجراحة
وصاحب الـ  % 300مــعدل وفيات

أول من اجرى عملية
جراح ـ ـ ــية تح ـ ــت ت ـ ـ ـ ــأثير
المخدر في لندن

تقرير ندى يارس أحمد
احسبوا يل الوقت» ..عبارة اشتهر بها الدكتور روبرت«
ليستون أشهر وأرسع الجراحني يف القرن الـ  ،19كان يتحدى
بها الزمن وسط عرشات الحضور لعملياته الجراحية.
برت ساق املريض دون تخدير ويف غياب اإلمكانيات
والتكنولوجيا يف اقل من  3دقائق كان هذا ما مييز
«ليستون» قبل اكتشاف التخدير ونقل الدم فكان يعتمد
عيل رسعة الجراحة يف إكامل العملية والسيطرة عىل
النزيف يف نفس الوقت.
ولد روبرت ليستون عام  1794يف اسكتلندا ودرس الجراحة
يف جامعة إدنربة ،ويف عمر الـ 22أصبح أستاذا للجراحة
الرسيرية يف املستوصف املليك بإدنربة عام  1814وبسبب
براعته تم تعيينه محارض يف علم الترشيح يف جامعة إدنربة،
وجذب فصل الترشيح الخاص به  60طالبا
وذلك بالرغم من شهرته بأنه شخص
متكرب ،إال أنه غادر العمل يف ثالثنيات
القرن التاسع عرش متجها إىل لندن.
ويف لندن ،ذاع صيته بسبب أنه كان يحب
معالجة املريض امليؤوس منها ،والتي كان
يرفضها األطباء األخرين ،وبالرغم من
اعتقاد البعض بأن رسعته خطأ إال أنها
كانت سبب نجاحه وقد وصلت كفائته إيل
أنه كان يتوىف له مريض واحد من أصل
عرشة ،يف الوقت الذي كان بقية زمالئه
ميوت لهم مريض واحد من أصل أربعة
أشخاص ،وكل ذلك بسبب متكنه من علم
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الترشيح وحفاظه عىل نظافة أدواته ،فكان من األطباء
القالئل يف ذلك الوقت التي تهتم بتعقييم األدوات لتقليل
انتشار العدوى.
كان «روبرت» مدربا للجراحة ويحرض العمليات التي
يجريها العرشات من األطباء والطالب للتعلم منه وكان
مخرتعا ومبتكرا ،اخرتع جبرية تدعى جبرية «ليستون» التي ال
تزال تستخدم يف بعض املستشفيات إىل يومنا هذا ،وابتكر
العديد من الطرق لتسهيل عمليات البرت ،وذلك بعد انتشار
مرض الغرغرينا يف عرصه فكان دائم التجدد يف الوسائل
والطرق لضامن الرسعة والكفاءة دون التضحية باملريض
وبسبب براعته حصل عيل االحرتام والتقدير من جميع
األشخاص.

ولحظه السيئ فقد اشتهر ليستون بأنه الطبيب صاحب أكرب
معدل وفيات يف عملية واحده بنسبة  %300وهذا أثناء
إجرائه عملية برت ساق ملريض غرغينا فقام بقطع أصابع
مساعده بالخطأ بسبب رسعته مام أدي إيل إصابة املساعد
بالغرغرينا وتويف يف غضون أيام ،ووفاة املريض أثناء العملية،
ووفاة شخص كان يتابع العملية بسبب االنهيار العصبي
والنوبة القلبية.
يف عام  1846قام روبرت بأجراء أول عملية جراحية تحت
تأثري مخدر األثرييف لندن ،وكانت العملية عبارة عن برت فوق
الركبة ،وانبهر الجميع باستخدامه للمخدر حتي إن املريض
عندما استيقظ من تأثري البنج سأل «ليستون» عن موعد بدء
العملية ،وحققت هذه العملية نجاحا كبريا فبسببها انتهي
عرص العذاب ،لكن مل يستمر هذا النجاح
طويال فلقد تويف روبرت ليستون بعدها
بعام واحد يف عام .1847
حرض جنازته  500من طالبه وزمالءه فلقد
كان ذو تأثري عظيم عيل كل من تعامل
معه ولقد ترك لعلم الجراحة الكثري من
املقاالت العلمية التي يستفاد منها حتي
األن ،وبعد ما يقرب من  100عام عيل
وفاة ليستون تم تدشني وسام سمي «وسام
ليستون» مينح سنويا من مستشفي الكلية
الجامعية إىل الجراح املتميز تقديرا لجهود
ليستون يف علم الجراحة.

إليزابيث بالكويل

ف
أول طبيبة ي� أمريكا
مارست مهنتها بعد
فقدان برصها

تقرير نيفني سعيد الغبايش
يدرك الكثري الصعوبات التي واجهت النساء يف املايض،
والتي منعتهم من مامرسة الطب أو غريه من املجاالت
األخرى ،والتي كانت مقترصة عىل الرجال فقط.
إليزابيث بالكويل ،ولدت يف إنجلرتا وبالتحديد يف مدينة
بريستول ،يف الثالث من فرباير  ،1821كان ترتيبها الثالث
وسط  9أطفال ،وعاشت طفولة سعيدة وهادئة ،حتى تغري
الوضع يف املدينة بسبب اضطرابات سياسية ،وانترش فيها
أعامل عنف وشغف ،وخرس والدها «صموئيل» مصنع
السكر الخاص به
حياة جديدة ..وظروف اضطرارية
انتقل صموئيل بعائلته إىل أمريكا يف أغسطس  ،1832وأنشأ
مصنع هناك وبعد عدة سنوات عاىن صعوبات مالية ،وباع
املصنع ،ودخل يف حالة اكتئاب ،وتوىف  ،1838وترك عائلته
 17سنة حينها –
وشقيقتيها للعمل ،وقرروا «هي ،آنا ،ماريان» ،إىل إنشاء
مدرسة يف املنزل ،وتم تسميتها أكادميية «سينسينايت لتعليم
اللغة اإلنجليزية والفرنسية للسيدات» ،وفرت املدرسة
املنزلية ما يكفي من املال حتى وصل األطفال يف العائلة سن
الرشد جمي ًعا.
ويف سن الـ ،21دُعيت إليزابيث ،إىل تويل وظيفة تدريس يف

هندرسون ،كنتايك عام  ،1844وعاشت هناك ،وعادت إىل
مدينة سينسينايت مرة أخرى ،والتقت صديقة افتك بها
املرض ،وبدأت بوصف مرضها البنة عائلة «بالكويل».
كلمة تغري الحياة
كان من املمكن أن تكون املحنة أفضل لو كان املعالج«
طبيبة وليست طبيب» ،تلك الكلامت خرجت من فم
املريضة إىل قلب إليزابيث ،وفكرت يف كيفية إنقاذ العديد
من النساء ،وقررت دراسة الطب ،لكن تكلفة الدراسة كانت
مرتفعة جدا ،فظلت يف عملها كمعلمة ،حتى تجمع املال،
ويف الوقت ذاته ،درست الطب من بعض الكتب.
غيت الحياة
معركة أمام العامل ..وصدفة ّ
قررت إليزابيث تحدي الجميع ،وبداية دراسة الطب،
وانتقلت إىل مدينة «فالدلفيا» يف  ،1847وقدمت طلبات
التحاق كثرية جدا ،لكن مل تنجح ،سوى يف كلية
الطب مبدينة جنيف بنيويورك.
عندما علمت الجامعة بقدوم طلب التحاق من
سيدة إليها ،أخربوا طالبهم بأن هناك فتاة تود
االنضامم إىل الجامعة إذا مل ميانعوا ،فوافق
الطالب اعتقادًا منهم أن الطلب مزحة ،وتم
قبولها يف الكلية ،وتم منعها من املشاركة يف
العديد من الفصول ،وأرغمها املعلمني عىل
الجلوس يف أماكن بعيدة عن باقي الطالب،
وتلقت العديد من اإلهانات.
تخرجت إليزابيث يف كلية الطب عام ،1849
لكنها تدربت يف مستشفيات لندن وباريس
كممرضة ،ولسوء الحظ بعد مرور عدة أشهر،
أثناء عالجها لطفل مصاب بعدوى بكتريية يف
العني ،تلوثت عني «إليزابيث» اليرسى وفقدت
برصها ،ومنعتها هذه اإلصابة من أن تصبح
جراحة ،ودرست فيام بعد يف مستشفى سانت
وسمح لها مبامرسة جميع
بارثولوميو بلندنُ ،
فروع الطب باستثناء أمراض النساء وطب
األطفال.

واجهت العديد من
الصعوبات واإلهانات..
صمدت وكتبت اسمها
بأحرف من ذهب
إنجازات عظيمة بقى أثرها
أبرز وأهم ما قدمته «إليزابيث» للسيدات قبل رحيلها،
تأسيسها أول كلية لتدريس الطب للسيدات عىل اإلطالق
عام  1868يف مستشفى نيويورك ،افتتحت الكلية بـ15
طالبة ،و 9من أعضاء هيئة التدريس ،كانت هي -إليزابيث-
أستاذ الصحة ،وأختها «إمييل» أستاذ أمراض النساء
والتوليد.
كام قامت أنشأت مستوصفا صغريا لعالج النساء الفقريات
واألطفال ،يف  ،1853وبعدها بـ  4سنوات ،افتتحت مستشفى
نيويورك «للنساء واألطفال» ،مبساعدة زميلتها الدكتورة
ماري زاكريوسكا ،وشقيقتها إمييل بالكويل.
ِ
تكتف إليزابيث مبامرسة الطب فقط ،فقد سافرت دول
مل
أوروبية كثرية ،وأصبحت مهتمة بشكل متزايد بحركات
اإلصالح االجتامعي لحقوق املرأة وتنظيم األرسة والنظافة
وعلم تحسني النسل والتعليم الطبي ،وأيضا كانت كاتبة
شغوفة يف العديد من املجاالت.
توفت عام  ،1910عن عمر يناهز  89عاما ،بعد إصابتها
بسكتة دماغية يف منزلها بإنجلرتا ،بعد أن مسرية عظيمة
ورحلة كفاح قادتها ىف النهاية لتحقيق ما أرادته ،وحفرت
اسمها بأحرف من ذهب يف التاريخ.
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عشبة الهندباء ..سر الحفاظ على الصحة

تقرير احمد جامل
لعل أكرث ما مييز الحضارات القدمية والعصور الوسطى
تطورهم املذهل يف علم الطب والدواء عىل الرغم من عدم
توافر األجهزة الطبية الحديثة لديهم ،إال أنهم توصلوا ألعىل
الدرجات واالكتشافات يف علم الطب ،ومتكنوا من شفاء
أمراض كثرية.
بالنظر يف علوم الطب الخاصة بالحضارات القدمية نجد أكرث
استخداماتهم واعتامدهم عىل املواد الطبيعية مثل األعشاب
وغريها من النباتات املختلفة بأنواعها ،وخالل السطور
التالية نتحدث عن عشبة الهندباء التي تعترب من أقدم
األعشاب التي استخدمها املرصيني القدماء منذ أكرث من 5
آالف عام.
ما هي عشبة الهندباء؟
تعد من النباتات املتوفرة زراعتها يف مختلف بقاع األرض
وتعد زراعتها هامة ومربحة ألصحابها وذلك ألسباب متعددة
وأهمها هو كرثة الطلب عليه واستخدامتها يف مختلف
العالجات الطبية.
ملن تستخدم عشبة الهندباء؟
تتعدد استخداماتها نظرا لفوائدها الصحية الكثرية ،ولكن
أكرث من يستخدمها وتوىص بها لهم هم مرىض السكر
والقلب ،ألنها تعمل عىل إتزان نسبة السكر يف الدم وتقليل
الدهون الثالثية بالدم وبالتايل حامية القلب.
ما هو تأثري تناول عشبة الهندباء؟
بالطبع له تأثري إيجايب كبري عىل صحة الفرد وتحسينها وكان
يستخدم يف املايض كعالج لكثري من األمراض وكان يعمل عىل
الشفاء الكامل منها ،ويساعد عىل تحسني الصحة بشكل عام
والحفاظ عليها.
ما هي فوائد تناول عشبة الهندباء؟
تحتوي الهندباء الخرضاء عىل مضادات األكسدة ،مثل البيتا
كاروتني ،والبوليفينول ،واللذان يعمالن عىل تثبيط عمل
الجذور الحرة الضارة عىل الخاليا والتي تزيد من خطر
الرسطان ،ومن فوائد الهندباء الخرضاء املساعدة يف تنظيم
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سكر الدم ،وذلك بسبب احتوائها عىل مادة اإلنيولني ،والتي
تساهم يف زيادة استجابة الخاليا لألنسولني ،وهو الهرمون
الذي يساعد يف تنظيم السكر يف الدم كام تعد الهندباء
مصد ًرا للبوتاسيوم الذي قد يساعد يف خفض ضغط الدم،
وأيضا قد تساعد الهندباء الخرضاء يف تحسني عمليات األيض
للكربوهيدرات ،وتقليل امتصاص الدهون مام قد يساعد يف
تخفيف الوزن ووجد أن لجذر الهندباء الخرضاء أثر إيجايب
فعال يف تخفيف منو بعض أنواع الخاليا الرسطانية ،حيث
وجد أن يف بعض الحاالت قامت عنارص الهندباء الفعالة عىل
قتل الخاليا الرسطانية ،واستبدالها بخاليا جديد سليمة،إن
تحسني صحة الكبد من فوائد الهندباء الخرضاء املحتملة
ولها دو ًرا يف حامية خاليا الجلد من أشعة الشمس فوق
البنفسجية ،وبالتايل تقليل خطر اإلصابة برسطان الجلد.
ما اآلثار الجانبية لتناول عشبة الهندباء بشكل متزايد؟
تسبب الحساسية لبعض األشخاص ،والتي تظهر عىل شكل
احمرار يف البرشة ،أو تقيؤ أو حكة ،وتحدث اضطرابات يف
الجهاز الهضمي ،مثل حرقة املعدة ،واإلسهال ،وتتفاعل مع
بعض األدوية ،حيث وجد أن الهندباء الخرضاء تتفاعل مع
األدوية مثل بعض أدوية املضادات الحيوية وأدوية عالج
االكتئاب ،وأدوية الفصام ،وأدوية مدرات البول ،وحبوب
منع الحمل ،وأدوية الستاتني ،أما بالنسبة للحامل واملرضعة
واألطفال فيفضل تجنب الهندباء الخرضاء لعدم وجود
الدالئل الكافية عىل أمان استخدامها بشكل كايف.
كيف تستخدم عشبة الهندباء؟
من خالل  3طرق سهلة التحضري وهم:
مرشوب الهندباء الخرضاء :حيث يتم نقع أوراق وأزهار -
الهندباء باملاء املغيل ،ثم تناول املرشوب الناتج.
الهندباء الخرضاء الطازجة :حيث يتم غسل األوراق جيدًا-،
ثم تقطيعها مع السلطة.
الهندباء الخرضاء املطهية :يتم عاد ًة طهيها مع البصل-
وزيت الزيتون.

د .مصطفي السيد  ...صاحب أكبر إنجاز في عالج السرطان
باستخدام مركبات الذهب
حوار االء القنييش

جهود وإنجازات كبرية حققها الدكتور مصطفى السيد
وفريقه البحثي يف عالج الرسطان باستخدام جزئيات الذهب،
.وأعاد األمل من جديد يف نفوس مرىض قتلهم شبح املرض
نرسد خالل السطور التالية كيف استطاع الدكتور مصطفى
السيد النجاح منذ أن كان طالبا يف محافظة الغربية وحتى
أصبح من أبرز العلامء يف علم
النانوتكنولوجي عىل مستوى العامل.
نشأته:
ُولد الدكتور مصطفى السيد يف قرية زفتي
مبحافظة الغربية يف عام  ،1933وانتقل إيل
محافظة القاهرة باملرحلة الثانوية ،وكان
متمي ًزا يف املدرسة تحديدًا يف مادة الكيمياء،
ومل يكن أقل متي ًزا يف الجامعة فقد تخرج
من كلية العلوم جامعة عني شمس وحصل
عيل درجة البكالريوس عام  1953وكان
هدفه الدراسة بجامعة فلوريدا بأمريكا.
حلم فلوريدا:
حقق د .مصطفى السيد هدفه يف عام
 1954وذهب إيل فلوريدا للدراسة بالجامعة الستكامل
الدراسات العليا ،وحصل هناك عيل درجة الدكتوراة عام
 ،1959وعمل باحثًا ملا فوق الدكتوراة يف جامعات ييل،
وهارفرد ،ومعهد كاليفورنيا التقني ،ثم عمل بالتدريس يف
جامعة كاليفورنيا يف لوس أنجلوس من سنة  1961حتى سنة
 ،1994وأصبح أستاذًا للكيمياء والكيمياء الحيوية يف تلك
الجامعة ،وأستاذًا زائ ًرا يف الجامعـة األمريكية ببريوت،
وجامعة جنوب فرنسا ،واستشاريًّا لدى مخترب تقنيات

الفضاء ،ومخترب اإللكرتونيات التابع للقوات البحرية
األمريكية ،ومؤسسة النظم الكهروضوئية.
معهد جورجيا التقني:
انتقل د .مصطفي السيد إيل معهد جورجيا التقني يف أتالنتا
ليشغل منصب أستاذ كريس جولياس براون ومدير مخترب

يف كلية الكيمياء والكيمياء الحيوية) (LDLديناميكة الليزر
باملعهد يف عام .1994
يعد د .مصطفي السيد أحد أبرز العلامء يف العامل يف علم
النانوتكنولوجي وقد نُرش له أكرث من  500بحث علمي،
وأرشف عيل  70طالب دكتوراة و 35ملا بعد الدكتوراة.
حصاد الجوائز:
حصل د .مصطفى السيد عيل العديد من الجوائز ،ومنها
زمالة مؤسسة غوغنهايم يف عام  ،1967وجائزة فيزينيوس

الوطنية يف الكيمياء البحتة والتطبيقية عام  ،1967وعضوية
األكادميية الوطنية للعلوم  ،1980وجائزة امللك فيصل يف
العلوم والكيمياء  ،1990وامليدالية الوطنية األمريكية للعلوم
يف الكيمياء  ،2007ودرجة الدكتوراة الفخرية من كلية الطب
جامعات اإلسكندرية واملنصورة وبني سويف .2008
وحصل أيضا عيل جائزة أحمد زويل يف
العلوم الجزيئية ،وعيل الزمالة الفخرية
لجمعية الكيمياء الصينية ،وزمالة الجمعية
الكيميائية األمريكية ،ووسام الجمهورية
املرصية من الدرجة األويل يف عام ،2009
وقد أُدرج إسمه كرقم  17يف قامئة طومسون-
رويرتز ألبرز الكيميائيني يف  ،2011وتم
تعيينه من قبل الرئيس األمرييك السابق
باراك أوباما كعضو يف لجنة الرئيس مليدالية
العلم الوطنية عام  ،2014باإلضافة إيل
ميدالية جوزيف بريستيل يف الكيمياء
لجهوده يف مجال التحليل الطيفي بالليزر
وعلم النانو وعالج الرسطان.
اكتشاف العالج:
أصيبت زوجة الدكتور مصطفي السيد برسطان الثدي
وتوفيت بعد حوايل خمس سنوات من إصابتها باملرض هذا
ما دفعه الكتشاف عالج للرسطان.
ومن ثم اكتشف عالجا للرسطان عن طريق حقن األوردة
الدموية بدقائق نانوية ،وتذهب هذه الدقائق إيل الجزء
املرسطن من الخاليا ،ثم يتم تسليط الضوء عيل الذهب
فتتولد حرارة تزيب الخلية الرسطانية.
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الوسواس القهري ..أفكار مزعجة وتصرفات متكررة
تقرير دوالجي ميشيل
يمكننا محاولة تجاهل وساوسنا الداخلية أو
إيقافها ،لكن لن يؤدي هذا سوى لزيادة الشعور
بالضيق والقلق ،وفي النهاية يشعر اإلنسان بأنه
مدفوع ألداء سلوكيات قهرية في محاولة
لتخفيف التوتر ،وعلى الرغم من الجهود المبذولة
لتجاهل هذه األفكار أو الدوافع المزعجة أو
التخلص منها ،فإنك تستمر في التفكير فيها
مما يؤدي هذا إلى مزيد من السلوك الطقوسي
أو ما يسمونه األطباء النفسيون بالحلقة
المفرغة الضطراب الوسواس القهري.
خالل السطور التالية نستعرض بعض المعلومات
عن مرض الوسواس القهري ،وكيف يصيب
اإلنسان وطرق العالج.
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تعريفه..
الوسواس القهري هو اضطراب نفيس يشعر فيه املصاب بأن فكرة معينة
تالزمه دامئا وتحتل جز ًءا من الوعي والشعور لديه وذلك بشكل قهري ،أي
إنه ال يستطيع التخلص منها ،مثل الحاجة إىل تفقد األشياء بشكل مستمر،
أو مامرسة عادات وطقوس بشكل متكرر.
أسبابه..
حتى األن ال يوجد سبب رصيح وواضح الضطراب الوسواس القهري ،أما
النظريات بشأن العوامل املسببة املحتملة الضطراب الوسواس القهري
فتشمل عوامل بيولوجية أي قد يكون نتيجة تغري كيميايئ يحصل يف أداء
الدماغ ،وهناك عوامل جينية ووراثية ،وأخريا عوامل بيئية قد تكون بسبب
عدوى والتهابات.
أعراضه..
تتفاوت أعراض الوسواس القهري – وهي األفكار املزعجة والترصفات
القهرية – من شخص آلخر ،فمثال من أكرث األفكار املزعجة انتشا ًرا بني
املرىض الخوف من االتساخ أو التلوث ،أو الخوف من اإلصابة باألمراض ،أو
التسبب بالرضر لنفسه ولآلخرين ،والخوف من األخطاء ،والخوف من
اإلحراج أو من الفشل والتورط بسلوك غري الئق عىل املأل ،والخوف من
األفكار السيئة أو الشعور بالخطيئة ،والحاجة املبالغ بها للتنظيم،
والتكامل ،والدقة.
أكرث السلوكيات القهرية انتشا ًرا..
يعد من أكرث السلوكيات القهرية انتشارا بني املرىض االستحامم أكرث من
مرة ،أو غسل اليدين بشكل متكرر ،واالمتناع عن مصافحة اآلخرين أو
مالمسة مقبض الباب ،وتكرار التحقق من األمور بشكل مفرط ،مثل
األقفال أو مواقد الغاز ،والعد بشكل متواصل سواء بصمت أو بصوت عال
خالل القيام باألعامل اليومية العادية ،والتشديد عىل ترتيب وتنظيم
األغراض الشخصية بشكل دائم ،وبصورة ثابتة ،والتلعثم خالل الحديث،
إضافة إىل تخيالت وأفكار مزعجة ال تختفي من تلقاء نفسها ،وتكرار
كلامت ،أو مصطلحات معينة ،والشعور بالحاجة للقيام بنفس املهام عدة
مرات.
املفاهيم الخاطئة..
هناك بعض املفاهيم الخاطئة املنترشة بني الناس منها أن النساء فقط هن
الاليئ يصنب بالوسواس القهري والحقيقة أنه مرض يصيب جميع الفئات
العمرية من الجنسني.
وأيضا انترشت فكرة أن الوسواس القهري متعلق بالنظافة فقط ،والحقيقة
أن الوساوس تشمل الكثري من األمور وليست محتكرة عىل النظافة فقط.
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الهاتف المحمول..
سالح ذو حدين
كثرة االستخدام تسبب الصداع المزمن
وعدم االنضباط النفسي
تقرير دوالجي ميشيل
قد تصاب بآالم وتشنجات في عضالت الظهر والرقبة وربما الصداع الناتج عن إجهاد العين واضطرابات
النوم  ..ذلك كله قد يكون بسبب هاتفك المحمول.
منذ أن دخل الهاتف المحمول حياتنا في األلفية الجديدة ،ازدادت المخاوف حول آثاره السيئة ،وفي
.بعض األحيان المميتة ،وخالل السطور التالية نتعرف على ماهية المخاطر الناجمة عن الهاتف المحمول
أرضاره..
يشكك البعض أن الهاتف املحمول عامل أسايس وسبب من
أسباب حدوث رسطان الدماغ وذلك من خالل اإلشعاعات
والذبذبات التي تصدر من الهاتف املحمول عن طريق
شبكة الجوال (الرشيحة الداخلية التي يتم استخدامها يف
الهاتف املحمول) ،ولكن بعض الجهات تري أن الهاتف
املحمول ال يؤثر عىل الدماغ وال يتسبب يف اإلصابة برسطان
الدماغ وهذه الجهات من ضمنها لجنة الخرباء الرنويجية،
وجمعية الرسطان الدمناركية.
اإلدمان..
تؤدي كرثة استخدام الهاتف املحمول إيل الدخول يف حالة
إدمان للهاتف املحمول تؤثر سلبا عيل العالقات االجتامعية
واإلنسانية ،وعدم انضباط الحالة النفسية واالنفعالية ،لذا
تجنب ذلك وقم بتنظيم وقتك الخاص.
اإلصابة باألمراض الخطرية..
إن االستخدام الدائم للهاتف املحمول يتسبب بالشعور
بالصداع املستمر ،وت ُسبب الذبذبات الصادرة من الهاتف
املحمول العقم عند الرجال والنساء خاصة إذا تم حمل
الهاتف املحمول بالجيب القريب من منطقة األعضاء
التناسلية عند الرجال والنساء لذا ينصح بحمله بعيدا ً حيث
ميكن وضعه يف حقيبة أو يف اليد.
ويَحدث للقلب مشاكل نتيجة أرضار الهاتف املحمول حيث
تؤثر اإلشعاعات املنبعثة من الهواتف املحمولة عىل كرات
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الدم الحمراء التي تحمل الهيموجلوبني وهذا بدوره يسبب
أرضار للقلب.
وتؤثر املوجات الكهرومغناطيسية املنبعثة من الهواتف
املحمولة عىل السمع مام يتسبب يف مشاكل األذن وفقدان
السمع.
نصائح لتجنب أرضاره..
عدم اإلفراط يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي مثل
(فيس بوك وانستجرام وتويرت) وغريها ،وميكنك إغالق
الهاتف املحمول أو وضعه خارج الغرفة عند الخلود للنوم،
واختيار نغمة رنني غري مزعجة حتى ال تتسبب برضر سمعي
للغري.

تنظيــــم االستخدام
للسوشيـــال ميديـــا
على الهاتـــف يقيك
أمراض القلب

مرض مزمن يسبب اضطرابات بالرئة

متخصص في األمراض الصدرية :الربو يسبب التهابا حادا في
الممرات الهوائية
د .محمد عبد الوهاب :األدخنة واألتربة والسمك والبيض خطر على مرضى الربو

تقرير مريال عزب
يعاين الكثري من الربو ذلك املرض الشائع الذي يصيب
الشعب الهوائية نتيجة أعراض متكررة ،قد تصل إىل
انسداد يف املسالك الهوائية ويجعل املريض يف وضع شديد
الخطورة.
التقينا الدكتور محمد عبد الوهاب ،الذي تخرج من كلية
الطب جامعة طنطا ،ويعد أستاذا متخصصا يف األمراض
الصدرية والحساسية بكلية طب طنطا ،ليحدثنا عن
أعراض مرض الربو وكيف تكون الوقاية  ..وإىل نص
الحوار.
يف البداية نريد أن نتعرف أكرث عن مرض الربو؟
يعرف مرض الربو بالحساسية املزمنة التي تصيب املمرات
الهوائية للرئتني ،وينتج عنها التهاب وضيق املمرات
التنفسية ،األمر الذي ضع املريض يف حالة شديدة
الخطورة.
ما هي أسباب حدوث نوبات الربو؟
يوجد أسباب داخلية خاصة بحصة اإلنسان وقد تكون
وراثية من العائلة عبارة عن خمس جينات ،وهناك أخرى
خارجية تتعلق بالبيئة املحيطة باإلنسان.
ما هي أعراض النوبات الحادة؟

النوبة الحادة هي عبارة عن كحة وبلغم ،وكتم يف الصدر
وصعوبة يف التنفس.
حدثنا عن طرق العالج؟
عىل املريض أن يتجنب األسباب التي تساعد عىل اإلصابة
بالربو ،والتأكد من نظافة البيئة املحيطة به ،وغرفة النوم
يجب إزالة املوكيت والسجاد منها لوجود تراب بهام
والرتاب يحوى حرشات الفراش ،والفرش يجب أن يتعرض
للشمس يوميا ،واالبتعاد عن بعض األكالت مثل السمك
والبيض ،والحصول عىل بخاخات تحتوى عىل مواد
موسعة للشعب الهوائية.
ما هي الفئة األكرث عرضة للربو؟
تختلف الفئات األكرث عرضة حسب سن اإلنسان و يوجد
حساسية األطفال ،وحساسية للبالغني وحساسية
للسيدات.
ما هي طرق الوقاية بشكل عام؟
عىل اإلنسان تجنب التدخني نهائيا ،وعدم التعرض لحريق
قش األرز ،واالبتعاد عن الحيوانات والطيور ،والعيش يف
بيئة نظيفة ،وتجنب األدوية التي تسبب الحساسية مثل
األسربين واملسكنات.
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«األنيميا» ..فقر في الحياة
الصحية السليمة
األنيميا» أو فقر الدم أحد أبرز األمراض«
الشائعة التي يعاني منها الكثيرون حول
العالم ،وتحدث لعدد كبير من األسباب
عندما ال يمتلك الجسم كمية كافية من
خاليا الدم الحمراء الصحيحة أو
الهيموجلوبين ،مما يؤدي إلى تراجع
عملية نقل األكسجين من الرئتين إلى
أضرارا ومضاعفات
األنسجة ،ولذلك تسبب
ً
كثيرة تمنع المريض عن ممارسة نشاطاته
اليوم بشكل طبيعي.
وقد ال يعاني الفرد من فقر الدم بصورة
مباشرة ،لكن يصاب بالعديد من األمراض
المختلفة نتيجة مصاعفات «األنيميا»،
ومن أبرز عالمات مرض فقر الدم الشعور
الدائم باإلرهاق ،وشحوب الجلد أو إصفراره،
وعدم انتظام ضربات القلب ،وضيق النفس،
والد َوار أو الدوخة ،وألم الصدر ،باإلضافة
ُّ
إلى الشعور الدائم برودة اليدين والقدمين
والصداع المستمر وتسوء تلك األسباب مع
زيادة نسبة فقر الدم في الجسم.

فورا إذا شعرت بهذه األعراض
اإلرهاق وشحوب الجلد والدوخة ..راجع طبيبك
ً
تقرير دوالجي ميشيل

أبرز أسباب اإلصابة بـ «األمنيا»
تَحدُث اإلصابة بفقر الدم عندما ال يحتوي الدم عىل خاليا الدم
الحمراء ،وذلك عندما ال يُن ِتج الجسم ما يكفي من خاليا الدم
الحمراء ،ف ُيؤدِّي النزيف إىل فقد خاليا الدم الحمراء برسعة أكرب
مام ُي ِكن استبداله ،كام يُد ِّمر الجسم خاليا الدم الحمراء.
فقر الدم أنواع عديدة
تختلف األعراض املرضية بفقر الدم بحسب نوع األنيميا ،فهناك
فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وهو األكرث شيو ًعا سببه نقص
َ
عظمك يحتاج إىل الحديد لصنع
الحديد يف الجسم ،فنخاع
الهيموجلوبني ومن دون وجود ما يكفي من الحديد ،يعجز
َ
جسمك عن إنتاج ما يكفي من الهيموغلوبني لخاليا الدم
الحمراء.
وهناك فقر الدم الناتج عن نقص الفيتامينات ،فـ إىل جانب
َ
جسمك إىل الفوالت وفيتامني
 12إلنتاج ما Bالحديد يحتاجيكفيه من خاليا الدم الحمراء السليمة ،وأي نظام غذايئ يفتقر
إىل ذلك وغريه من العنارص املغذية الرئيسية ُيكن أن يتسبَّب
يف انخفاض إنتاج خاليا الدم الحمراء.
أما حاالت فقر الدم املتعلِّقة بأمراض نخاع العظم ُيكن
ملجموعة متن ِّوعة من األمراض ،مثل ابيضاض الدم (لُوكيميا)
والتل ُّيف النقوي (تل ُّيف نخاع العظم) ،أن ت َ
ُصيبك بفقر الدم من
خالل التأثري عىل إنتاج الدم يف نخاع عظمك ،وتتباين آثار هذه
االضطرابات املشابهة الضطرابات الرسطان من خفيفة إىل
مهدِّدة للحياة.
قد يحدث أيضً ا فقر الدم نتيج ًة ألمر ٍ
اض أخرى كاإليدز أو
النقرس أو الفشل الكلوي أو غريها ،أو نتيجة وبينام تكون
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بعض األنواع نادرة جدًا ّإل أنّه يشكل خطور ًة كبري ًة عىل حياة
اإلنسان ،أو قد يكون فقر الدم وراثياً كام يف فقر الدم املنجيل
أو نتيجة أمر ٍ
اض أخرى كالثالسيميا.
يف هذه الحالة أنت األكرث عرضة لإلصابة
إذا كنت تتناول نظام غذايئ يفتقد فيتامينات ومعادن محددة
حيث يزيد النظام الغذايئ املنخفض القيمة الغذائية من
 12-.والفوالت من خطر اإلصابة بفقر الدم Bالحديد وفيتامني
اضطرابات األمعاء :اضطرابات األمعاء التي تؤثر عىل امتصاص
العنارص املغذية يف األمعاء الدقيقة؛ مثل داء كرون والداء
البطني ،تع ِّر ِ
ضك لخطر اإلصابة بفقر الدم.
الحيض :بشكل عام فإن النساء الاليت مل يصلن إىل سن اليأس
مع َّرضات بشكل أكرب لخطر فقر الدم الناتج عن نقص الحديد
أكرث من الرجال والنساء بعد سن اليأس .يتسبب الحيض يف
فقدان خاليا الدم الحمراء.
الحمل :إذا ِ
حامل وال تتناولني حمض الفوليك والحديد،
كنت ً
فأنت مع َّرضة بشكل أكرب لخطر اإلصابة بفقر الدم.
األمراض املزمنة :إذا ِ
كنت مصابة بالرسطان أو الفشل الكلوي أو
السكر أو مبرض مزمن آخر ،فقد تكونني مع َّرضة لخطر اإلصابة
بفقر الدم .ميكن أن تؤدي هذه الحاالت إىل نقص يف عدد خاليا
الدم الحمراء.
فقدان الدم البطيء واملزمن من قرحة أو مصدر آخر داخل
جسدك من شأنه استنزاف مخزون جسدك من الحديد مام
يؤدي إىل اإلصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.
التاريخ العائيل :إذا كان لدى عائلتك تاريخ من فقر الدم
الورايث ،مثل فقر الدم املنجيل ،فقد تكون مع َّرضً ا بشكل أكرب

لخطر هذا املرض.
عوامل أخرى :وجود تاريخ لإلصابة بأنواع ُمعيَّنة من العدوى
وأمراض الدم واالضطراب املناعي الذايت ،يزيد من خطر اإلصابة
بفقر الدم .ميكن أن يؤثر إدمان املرشوبات الكحولية والتعرض
للمواد الكيميائية السامة واستخدام بعض األدوية ،عىل إنتاج
مم يؤدي إىل اإلصابة بفقر الدم.
خاليا الدم الحمراء؛ َّ
الوقاية خري من «فقر الدم»
العديد من أنواع فقر الدم ال ُيكن منعها لكن تستطيع تجنب
فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وفقر الدم الناتج عن نقص
الفيتامينات عن طريق تنا ُول وجبة غذائية تحتوي عىل العديد
من الفيتامينات واملعادن ،مبا يف ذلك:
الحديد :تشمل األطعمة الغنية بالحديد ،اللحم البقري،
والبقوليات ،والعدس ،والحبوب الغنية بالحديد ،والخرضاوات
الورقية ذات اللون األخرض الداكن ،والفواكه املجفَّفة.
الفوالت :ميكن العثور عىل هذا العنرص املغذي وشكله املصنع
«حمض الفوليك» يف الفواكه وعصري الفواكه والخرضاوات
الورقية ذات اللون األخرض الداكن والبازالء الخرضاء والحمراء
والفستق ومنتجات الحبوب املعززة مثل الخبز والحبوب
واملعكرونة واألرز.
 12تشمل اللحوم :12- Bاألطعمة الغنية بفيتامني Bفيتامني.ومشتقات الحليب والحبوب الغنية ومنتجات فول الصويا
تشمل األطعمة الغنية به :الفواكه والعصائر  C:فيتامني
الحمضية والفلفل والربوكيل (القرنبيط األخرض) والطامطم
والفراولة والبطيخ تساعد تلك أيضً ا عىل امتصاص الحديد.

واحة سيوة
أرض النخيل ،التي عرفها الفراعنة
ويجهلها األحفاد ،تعد أكبر خزان للمياه
الجوفية في مصر ،رغم أهميتها
العالمية في السياحة العالجية ،إال أن
إنعزالها عن حياة الحضر جعلها أرضا
بكر ال يتوافد عليها الكثيرون.

أرض النخيل والزيتون والعيون الكبريتية
وملكة السياحة العالجية
ملف مروان طايل  -مهاب محمد
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عالج وشفاء من األمراض « ..سيوة»
سحر الدفن في الرمال
تمتلك واحة سيوة العديد من المقومات لجذب السياح من مختلف أنحاء
العالم بحثا عن االستشفاء ،فهي من أشهر المناطق للسياحة العالجية
في مصر والدول العربية بفضل رمالها المميزة ذات الخواص العالجية،
وعيون المياه الكبريتية الطبيعية ،والبحيرات المالحة.

أصبحت «سيوة» منتجعا صحيا طبيعيا لالستشفاء وفرصة
.للباحثني عن الهدوء الشاعرى الساحر واالستجامم والعالج
يبدأ موسم السياحة العالجية من بداية شهر يونيه إيل أخر
سبتمرب حيث درجة الحرارة املرتفعة مع طقس جاف ونسبة
منخفضة من الرطوبة ،ويكون فرتة العالج من  3ليايل إيل .7
مراحل العالج:
يقوم العاملني باملرادم بحفر املرمد وتركه بعض الساعات ليقوم
بتحميصه وتجهيزه ،ويعمل « مساج» كامل للجسم ثم يتجرد
الفرد من مالبسه ويقوم العاملون باملنطقة بتغطية املرىض حتى
العنق ملدة  15-10دقيقة يف الرمال الساخنة ،يتم خاللها عمل
مساج بالرمال ،ومن ثم إحضارهم يف خيام تتعرض ألشعة الشمس
ويظل بها عىل حسب قدرة تحمله ،الٔنها عنرص مكمل
للرمل،وتكون مبثابة «ساونا» ،ويتم تقديم املرشوبات الساخنة يف
الخيام ،وغري مسموح للمريض االستحامم أو التعرض للرياح
الباردة خالل فرته العالج.
فوائد حامم الرمل:
تعمل عيل عالج الروماتويد والخشونة والروماتزيم والرطوبة
وآالم الركب واملفاصل والعمود الفقري ،ودهون الكبد ،وترفع
املناعة ،وتعالج االنزالق الغرضويف ،زالسموم والدهون ،وترفع
الكفاءة الجنسية ،وتأخري االنجاب ،ومقوى عام للجسم ومنشط
للدورة الدموية ،وتعالج السمنه الزائده ،وفريوس «يس»
والنقرس.
موانع الدفن يف الرمال:
مينع بعض املرضة بأمراض معينة من الدفن يف الرمال ،يأيت يف
مقدمتهم مرىض القلب ،والضغط وأحيانا ميكن ضبط الضغط
باألعشاب الطبيعية ،ومينع أيضا بعض الحاالت من اأمراض الصدر
التي ال تتحمل الحرارة ،ومن يصل وزنه ألكرث من  150كيلو جرام،
.ومينع الدفن يف حالة زيادة درجة الحرارة عن  40درجة مئوية
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العيون الكبريتية ..سياحة عالجية
تعد السياحة العالجية من أهم
المميزات التى تمتلكها مصر ،لما
بها من مقومات هائلة لم يتم
استغاللها حتى اآلن ،حيث تزداد
أهمية السياحة العالجية على
مستوى العالم وأصبح هذا النمط
السياحى ذو أهمية كبيرة.
وتتميز منطقة سيوة بالعيون
الكبريتية والمعدنية التى تمتاز
بتركيبها الكيميائى الفريد والذى
يفوق فى نسبته جميع العيون
الكبريتية والمعدنية فى العالم،
عالوة على توافر الطمى فى برك
هذه العيون الكبريتية بما له من
خواص عالجية تشفى العديد من
األمراض.
خالل السطور التالية نتحدث عن
االختالف بين العيون الكبريتية
وفوائدها وأضرارها.
التنوع..
تختلف العيون الكربيتية ىف العمق والسعة ودرجة
الحرارة كام تحتوى هذه املياه الطبيعية عىل عدة
أمالح معدنية وبعض املعادن ذات القيمة العالجية
ووجود الشعاب املرجانية فيها
تساعد عىل االستشفاء من مرض
الصدفية ،كام يعترب االختالف يف
املياه الكربيتية من أفضل
العالجات التي تساعد عىل
التخفيف من حدة أمراض كثرية
لقدرتها عىل شفاء أمراض متنوعة،
فالبعض يبحث عن منابع املياه
الكربيتية بغرض العالج والتجميل
ملا لها من قدرة هائلة عىل عالج
العديد من األمراض الجلدية
واألمراض الروماتيزمية ،باإلضافة
إىل فوائدها يف عالج مشاكل
البرشة والشعر وذلك ألنها تحتوي
عىل عنارص مهمة جدا للجسم
منها املاغنسيوم واملنجنيز
والنحاس والزنك.
فوائدها..
تحتوي املياه الكربيتية عىل فوائد جامة للجسم والبرشة
والشعر ،وتعمل عىل الوقاية من األمراض الجلدية مثل
الجرب والصدفية واإلكزميا والحساسية وحب الشباب

والتنية ،ومعالجة األمراض الروماتيزمية مثل التهابات
العظام املفصلية وااللتهاب الليفي والروماتويد
واالنزالق الغرضويف وتآكل املفاصل ،واألمراض العصبية،
والشلل ،كام تساعد عىل حرق الدهون ،وعالج األورام

الرسطانية وأمراض الجهاز التنفيس مثل الربو وحساسية
الجيوب األنفية والنزالت الشعبية ،وتساعدعيل العناية
بالفم واألسنان فالكربيت يقتل البكرتيا الضاره ،ولها
دو ًرا هائال يف مساعدة الجسم عىل اسرتخاء العضالت،

وجعل األنسجة أكرث مرونة.
األرضار..
مل يثبت علميا أن للمياه الكربيتية أرضارا ميكن أن
تذكر ،لكن قد يصاب مستخدميها بعرض اإلسهال
الشديد وتليني املعده ،كام متنع
السيدات الحوامل من نزول
العيون الكربيتية لتجنب
حدوث رض للجنني ألنها تزيد
من معدل رضبات القلب.
توصيات طبية..
أوىص األطباء باالستمرار يف
االستحامم باملياه الكربيتية
مدة ال تقل عن  10دقائق وال
تزيد عن  20دقيقة ،ويلزم
أخذ حامم ساخن بعد حامم
املياه الكربيتية حتى تتفتح
املسام وتزول الرائحة الكريهة
للكربيت ،ومن الطبيعي أن
يشعر اإلنسان بثقل يف بدنه
بعد الحامم الكربيتي ،ألن
االستحامم يف عني كربيتية
حرارية يلقي بعبء شديد عىل القلب وعىل الدورة
الدموية ،لذلك يويص األطباء بأخذ قسط طويل من
الراحة بعد ذلك ألنها تشعر بعض األشخاص
باإلرهاق.

روشتة

71

 72روشتة

